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SPORT | Vysočina
Pelhřimov na podzim řádil, trenér PAVEL REGÁSEK (35) mluví o postupu:

Aktuálně

Cílem je první příčku udržet

Před sezonou jste se hlásil
k cíli hrát na špici tabulky,
ale nálepce favorita přeboru
jste se bránil. Bylo vaše opatrnější tvrzení spíše gestem
respektu k soupeřům, nebo
odpovídalo realitě a vás
hráči podzimními výsledky
překvapili?

Nevěřil jsem, že projdeme
podzim tímto způsobem.
Kluci mě mile překvapili.
Tím, že dokázali udělat deset
vítězství, překročili můj plán.
Musím říci, že své nároky na
výsledky jsem v průběhu
podzimu stupňoval, ukazovalo se, že máme na víc. V
tomto kontextu mě nakonec
mrzely i ty tři ztráty.
Takže nazrál čas pro změnu
rétoriky? Mění se cíle, půjdete po divizi?

V tuto chvíli by byl od nás
alibismus, kdybychom si
stále dávali za cíl umístění do
pátého místa. Stát se ještě
může cokoliv, čeká nás
mnoho těžkých zápasů, ale
nemůžeme být zbabělci. Naším cílem je první příčku
udržet. Za tím si teď půjdeme.
Pro vás osobně je zaděláno
na hodně pikantní jaro. Čtyři
body za vámi je Žirovnice,
kterou trénuje Miroslav Zeman, váš kamarád a dlouholetý trenérský parťák.
Vnímáte to také tak?

Máte pravdu, je to zvláštní

Už jsme to zmínili, na podzim jste ztratili body jen třikrát. To je úctyhodná bilance, ale mohla být i lepší. Byla
bezbranková remíza v posledním kole na hřišti Sapeli
velkým zklamáním?

Naprosto souhlasím, je to
pro nás velká ztráta. Pokud
chceme hrát o postup, tak je
hezké, že doma porazíme
druhého a třetího, ale je
nutné vozit i body z hřišť
soupeřů z konce tabulky.
Vůbec nemůžeme brát v
potaz, na jakém se to
hrálo terénu a že
soupeř prakticky jen
bránil. Tohle všechno by byly výmluvy a
alibismus. Musíme se
na to dívat tak, že na
Sapeli vyhrály Šebkovice a Žirovnice, tak
jsme to měli dokázat i
my. Prostě jsme se
v tomto směru
nepoučili. V
předešlé
sezoně
jsme

Nevyhráli jste hlavně kvůli
tomu, že jste nedali gól. To
byl však řídký jev, střelecká
produktivita vás zdobila.
Zvlášť když jste našli kanonýra Mazače...

Tomáš je pro nás velké
pozitivum a příslib do budoucna. Pracuje na sobě na
trénincích, má chuť do fotbalu. Jsem rád, že ho máme.
Klobouk dolů, dát devatenáct
branek ve dvanácti zápasech
je impozantní.
Devatenáct branek ho ale
hodně zviditelnilo. Nemá
nabídky z vyšší soutěže?

Jestli jsou nějaké
nabídky, nevím.
S Tomášem
jsem se o tom
zatím nebavil. Přicházel
bych o něj
ale hodně
nerad. Pokud
chceme hrát
o postup,
musí-

me udělat vše proto,
abychom ho udrželi. Je pro
naši hru teď velmi důležitým
článkem. Na druhou stranu
chápu, že dobrý střelec je žádaným zbožím i ve vyšších
soutěžích.
Dalším klíčovým hráčem byl
na opačné straně hřiště Michal Naniaš. Stopera jste ale
hlavně v první polovině
podzimu stavěl na pozici
štítového záložníka. Co vás k
tomu vedlo?

Chtěl jsem naplno využít
jeho konstruktivitu a zkušenosti. Tím, že se posunul výše, dostal větší prostor k tomu, aby se podílel na rozehrávce, uplatnil kopací techniku, kterou má na krajský
přebor výjimečnou. Umožnilo nám to také sebrat část
defenzivních povinností z
Dana Poula a pak také zakomponovat na stopera vedle Rejthara Kordíka či Šimáka. Oba v hráli na začátku
sezony ve velké pohodě. Naniáš se na stopera vrátil až ve
chvíli, kdy po zranění začal
hrát Kostroun.
Co bude potřeba udělat pro
to, aby jarní mise za postupem do divize skončila
úspěchem?

V situaci, v jaké jsme teď,
jsem byl několikrát jako
hráč. Proto moc dobře vím,
co klukům v hlavách běží.
Bude to hodně o zkušenostech, o klidu ve chvílích, kdy
se nám nebude dařit podle
představ. Na jedné straně
máme tým, ve kterém je dost
mladých hráčů. Pak tu jsou
ale starší Naniáš, Kostroun,
Holický, Homolka a ti by se
měli vědět rady. Věřím, že
ostatní usměrní. Je jasné, že
budeme pod tlakem. Žirovnice je v euforii, hraje o svou
historickou sezonu. Podobně
je na tom Třebíč, která byla
před rokem skoro na konci
tabulky. Tam na hráče nebude tlak žádný. Ti mohou
jen získat.
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Pelhřimov – V polovině vedou o čtyři body. Fotbalisté
Pelhřimova mají zaděláno na
návrat do divize. „Stát se ještě může cokoliv, ale by teď
alibismus, kdybychom si
stále dávali za cíl umístění do
pátého místa,“ tvrdí trenér
Pavel Regásek (na snímku).

ztratili body v zápasech se
Žirovnicí a právě se Sapeli. V
tu dobu ani jeden z týmů
nebyl v první polovině tabulky. To nás v součtu stálo
postup do divize. Teď jsme za
to zaplatili tím, že máme po
podzimu náskok čtyř bodů
místo šesti.

Foto: Deník/Jaroslav Loskot

KAMIL VANĚK

situace. Dlouhé roky kamarádíme, trénovali jsme spolu.
Máme podobné názory na
fotbal a stále o něm diskutujeme. Sdělujeme si své postřehy, o soupeřích v krajském přeboru si předáváme
informace. Dá se říci, že i do
jisté míry stále spolupracujeme. Úspěchy, kterých se
Žirovnicí dosáhl, mu moc
přeji. Ať dál vyhrává, ale jen
do našeho vzájemného zápasu. (smích)

Nejistota před Dakarem.
Ouředníček cílí mezi elitu
Praha – Čeká ho sedmý start na Dakaru, přesto
si Tomáš Ouředníček bude v lednu připadat jako
zelenáč. Důvod? Auto. Český jezdec se totiž po
tříletém angažmá v mezinárodním týmu South
Racing vrací k „sobě“, do své stáje. A (staro)nový
stroj pozná až během závodu. „Přiznávám se, že
jsem se nezachoval jako správný manažer,“ řekl
padesátiletý pilot. Mechanici sice posílají auto do
Saúdské Arábie, ale brzdové kotouče namontují
až před startem... Ouředníček tak moc netuší, co
očekávat. „I tak mám sen o elitní desítce,“ dodal
závodník, jehož maximem je 17. příčka. (nkn)
Foto: ČTK

Síň slávy bude mít nové
členy, Hejduk se omluvil
Praha – Do Síně slávy českého hokeje budou
uvedeni noví členové. Dojde na dva olympijské
vítěze z Nagana – obránce Jiřího Šlégra a útočníka
Milana Hejduka. Druhý jmenovaný se z ceremoniálu, který je naplánován na 12. prosince, omluvil – žije v Americe. Šlégra tak osobně doprovodí
jiné dvě postavy tuzemského hokeje. Pocty se
dočkají také mistr světa z roku 1985 bek Radoslav
Svoboda a masér Miroslav Martínek. (čtk)

Osobnost amatérského
fotbalu. Kdo vyhraje?
Praha – Fanoušci napříč celým Českem vybírají
Osobnost amatérského fotbalu. Ještě pár hodin,
máte šanci změnit pořadí. Hlasujte i vy na webu
Denik.cz – oni nadšenci si to zaslouží. Ve speciální
anketě, kterou
pořádáme ve
spolupráci
s programem
Gambrinus Kopeme za fotbal,
hledáme nejobětavější hráče, trenéry či funkcionáře, kteří se často ve volném čase starají o hřiště,
shánějí finance nebo se věnují péči o talenty.
Osobnost amatérského fotbalu 2019 představíme
v pondělí 9. prosince ve Sportovním deníku. (spo)

Podzim zakončili koncertem. Žirovnice vyhrála šest zápasů v řadě
KAMIL VANĚK

Žirovnice – Podzim, který se
zapíše zlatým písmem do
historie žirovnického fotbalu. Slavoj druhým místem
doslova šokoval, nikdy v minulosti se v tabulce krajského přeboru neobjevil výše.
„Jsme spokojení, nemohu říci
ani nic jiného,“ potvrdil pochopitelné trenér Miroslav
Zeman, který svým svěřencům sice věřil, ale rozhodně
ne až tak moc. „Sice jsme věděli, že jdeme správnou cestou, že jsme ve výkonnostním progresu, přesto je to
výsledek až nečekaný. Druhé
místo je skvělé, máme na
dostřel i vedoucí Pelhřimov,“
připomenul zajímavě rozdané karty před jarem.
Žirovnice přitom mezi favority soutěže rozhodně nepatřila. V krajském přeboru
je teprve druhou sezonu,
přičemž tu nováčkovskou

zakončila rozpačitě. Na jaře
hodně prohrávala, tabulkou
padala až na konečné desáté
místo.
Přesto se poučila, hráči
nasbírali zkušenosti. „Právě
jaro nám ukázalo cestu.
Udělali jsme vše pro to, aby
se neopakovalo. Máme asi
nejmladší, nebo jeden z
nejmladších mančaftů v
soutěži a kluci se museli v
krajském přeboru otrkat,“
vysvětlil Miroslav Zeman,
který prostě musel mít s týmem trpělivost.
„Mnohokrát se stalo, že
jsme ztratili dobře rozehrané
zápasy, dostávali jsme
hloupé góly. Působili jsme
nervózně, soupeři nám to
otáčeli. Tohle už máme za
sebou. Přestali jsme platit
daň z nezkušenosti. Těší
mne, že jsme to zvládli i na
venkovních hřištích, kde
jsme byli prakticky nejlepší,“
připomenul Zeman.
Slavoj venku opravdu zářil.
Ze sedmi zápasů prohrál jen
jediný.
Ne všechno bylo ale od za-

„Dosáhli jsme výsledek, který je v řadě směrů pro
Žirovnici nadstandardní, výjimečný. Proto musíme
zůstat na zemi.“
Miroslav Zeman, trenér Slavoj Žirovnice

čátku sezony růžové. Po pohodové výhře nad Třebíčí a
remíze v Přibyslavi přišla
studená sprcha. Tou byly dvě
vysoké porážky s Pelhřimovem a Ledčí nad Sázavou.
Nutno říci, že to byly porážky zasloužené, Slavoj se v
tu chvíli zmítal v krizi.„Bylo
tam špatné nastavení. Nezvládali jsme bránění a platilo to o všech hráčích, kteří
byli na hřišti. Do obou zápasů
jsme nastoupili, že se nám
nemůže nic stát, a stalo se,“
vrátil se trenér k přelomu
září a srpna.

ŠLÁGR NEZVLÁDLI
Bolestivější byla prohra s
Pelhřimovem, zápas má přece jen příchuť derby. „Před
utkáním jsem už v týdnu tušil, že to špatně dopadne, ale
nebyl jsem schopný s tím nic

udělat. Nedokázali jsme se
obětovat, vydat ze sta procent. Soupeř byl na nás
skvěle připravený,“ vzpomenul Zeman a část viny vzal i
na sebe. Přiznal, že se svým
kamarádem na lavičce
Pelhřimova Pavlem Regáskem prohrál. „Musím uznat,
že na nás taktiku vymyslel
dobře. Přechytračil nás.“
Dvě vysoké prohry ale
padly na úrodnou půdu. Následovala totiž ostrá debata v
kabině, ujasnění rolí a povinností především mezi klíčovými hráči a výsledkem byl
velký výkonnostní vzestup.
Pak už Žirovnice začala směřovat do horních pater tabulky.
„Našli jsme ideální rozestavení, začali jsme vyhrávat.
Přitom jsme ale neměli lehké
soupeře. Hlavně výhry ve

Speřicích a Nové Vsi měly
velkou cenu,“ připomenul
cenné skalpy. Podzim zakončila impozantní série
šesti vítězství.
Výkony i sebevědomí týmu ve druhé polovině podzimu prostě rostly. Na krajský přebor nadstandardně
kreativní hráči Vodáček s
Dýnkem nalezli společnou
řeč, skvěle se doplňovali. A
především nebyli v tom sami.
„Rozhodně jsme nebyli týmem jen těch dvou. Jako
skvělá posila se začal ukazovat Kučera, který nám z pozice záložníka pomohl i střelecky. Takový Vaš, jehož
znám od útlého dětství, vyrostl v klíčového hráče,
skvělý podzim na šestce
odehrál Hadrava. A mohl
bych pokračovat,“ vyjmenovával ty nejlepší. Hráče, kteří
udělali velký výkonnostní
skok.

ŠEPTEM O POSTUPU
I proto mohou v Žirovnici
zaznívat v minulosti hodně
neslýchané věty. Třeba o

tom, že se bude hrát o divizi.
Hráči ale musí podobná slova
říkat hodně potichu, protože
u trenéra v tomto směru na
pochopení nenarazí. „Musíme mít na paměti, že jsme
dosáhli výsledek, který je v
řadě směrů pro Žirovnici
nadstandardní, výjimečný.
Proto musíme zůstat na zemi, bude těžké tuhle pozici
obhájit. Nesmíme začít bláznit, protože to by byla cesta
do záhuby. Soupeři na nás už
budou připravenější, rozhodně nás teď nikdo nepodcení,“ varuje před zrádností
jarních odvet.
Minimálně na papíře Slavoj v odvetách slabý rozhodně nebude.
Z Jindřichova Hradce by se
mu měl po půlroční zkušené
vrátit Cajz a přesunu opačným směrem se brání Kučera. V Žirovnici je spokojený.
„Pokud mám poslední zprávy, tak jednání s Hradcem
dopadla pro nás dobře. Kučera má velký zájem u nás
pokračovat,“ těší Miroslava
Zemana.

