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POZVÁNKA NA STOLNÍ TENIS
TJ Sokol Boskovice - stolnětenisový oddíl po-
řádá ke 150. výročí založení Sokola v sobotu 

1. prosince 2012 již tradiční předvánoční 
turnaj pro neregistrované hráče. 

Prezentace účastníků v 8.30 hod. v sokolovně v Boskovicích. 
Hraje se na pě   stolech bez rozdílu věkových kategorií - od 10 
do 99 let.  (jo)

Po zrušení předehrávání zápasů prvního jarního kola pla   tabulky z minulého víkendu

Podzimní král krajského přeboru: Blansko
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Až 
do pátečního rána se fotbalo-
ví příznivci těšili na rozloučení 
s podzimní části sezony. Pře-
kvapivé rozhodnutí krajských 
funkcionářů o zrušení předehrá-
vek zaskočilo všechny a sluncem 
zalité trávníky zůstaly osiřelé. 
Platí tedy výsledky z minulého 
víkendu jako ty letos poslední. 
Znamená to, že Blansko i přes re-
mízu s dobře hrajícím  Znojmem 
přezimuje na čele tabulky kraj-
ského přeboru. Odcházející 
trenér Karel Jarůšek svoji misi 
splnil na jedničku. Ráječko se 
sice rozloučilo tristním výkonem 
proti celku Novosedel, podzim 
tam ale přesto budou brát jako 
úspěšný. Až tak spokojeni nebu-
dou pod boskovickým hradem. 
I zde se končilo domácí prohrou, 
mužstvo se však krčí v dolních 
patrech tabulky. 

FK Blansko – FK Inzert Ex-
pres Znojmo 1:1 (0:0), Dole-
žel. Blansko: Juran - Bubeníček, 
Maška, Marák, Šíp - Beneš (58. 
Zouhar), Šplíchal, Pokorný (86. 
Mokrý), Šenk - Doležel, Trtílek.

Domácí se rozloučili solidním 
výkonem, který však tentokrát na 
plný bodový zisk nestačil. Zača-
lo se svižně, již v 5. minutě měly 
oba celky za sebou po jedné šanci. 
Pak se již Znojmo chytře zatáhlo 
při vědomí ofenzivní síly Blanska 
a tato taktika mu nakonec vyšla 

na zisk bodu. Největší šanci první 
půle navíc mělo ono, když ve 30. 
minutě pomohla Juranovi dobře 
postavená tyč.

Branky se domácí příznivci 
dočkali v 60. minutě. Pokorný 
našel Doležela, ten se uvolnil 
a překonal Vítámváse. Znojmo 
odpovědělo rychle. Neuběhly 

ani tři minuty, když unikl Ostrý 
a nadvakrát překonal blanenské-
ho strážce svatyně. Zápas nebyl 
u konce. Blansko se snažilo o zisk 
tří bodů vehementně, tentokrát 
ale marně. Branku neznamenaly 
ani příležitosti Zouhara ani Trtíl-
ka, Marákova hlavička skončila 
na břevnu. V takticky zahraném 
závěru hosté bod uhájili.

FC Boskovice – Slavoj Podi-
vín 1:4 (0:2), Václavek. Bosko-
vice: Kronek – Adamec, Šafařík, 
Václavek, Černý – Blaha, Vykou-
kal, Müller, Přikryl (82.Vybíral) 
– Horák M., Janíček

Boskovičtí sice začali tlakem, 
z branky se však radoval soupeř. 
V 16. minutě poslal dorážkou 
Podivín do vedení Halm. Jeho 
celek to uklidnilo, naopak do-
mácí znervózněli a byli do půle 
ještě jednou potrestáni. Halmův 
brejk končil posláním míče do 
odkryté branky, kde mu ve sna-
ze zachránit situaci ještě Šafařík 
pomohl do sítě.

Boskovice do druhé půle na-
stoupily se sympatickou snahou 
o zvrat. Střelecká jistota jim však 

nebyla souzena, pokusy Přikryla 
ani Václavka nestály za nic. Lé-
tal zneškodnil i Janíčkův pokus. 
A znovu přišly tresty. Nejprve se 
po rohu radoval z třetí branky Po-
divína Praks, čtvrtý hřebíček do 
boskovické rakve zatloukl Očená-
šek. Dorážka Václavka v 82. mi-
nutě již byla jen hořkou tečkou za 
pro domácí nevydařeném utkání.

SK Olympia Ráječko – Sokol 
Novosedly 0:2 (0:2). Ráječko: 
Rettegy - Kopecký, Bartoš, Teno-
ra, Koutný (46. Lajcman) - Sehnal 
J., Sehnal V. (82. Žilka), Kupský, 
Badura (46. Štrajt) - Neděla, Se-
hnal M.

Novosedly přijely do Ráječka 
se stejnou taktikou jako před dvě-
ma týdny do Blanska. Zatímco 
tehdy ale domácí jejich úvodní 
tlak ustáli, Olympii se to nepo-
dařilo. Běžela 4. minuta. Trestný 
kop Novosedel zamířil do váp-
na, kde nikým nekrytý Křivánek 
pohodlně hlavou dal vedoucí gól 
svého týmu. A již po devíti minu-
tách to bylo 0:2. Rettegy nešťast-
ně z výkopu trefi l hráče hostí tak, 
že se od něj odrazil za jeho záda 
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Jarůšek: V Blansku se mi líbilo, líbí a líbit bude

P
Fotbal nemá 

logiku
Proslavený výrok legendár-

ního kouč Tomáše Pospíchala 
nabral o tomto víkendu novou 
dimenzi. Tentokrát se netýkal 
průběhu nějakého utkání, ale 
rozhodnutí jihomoravských 
funkcionářů zrušit kompletní 
kolo zápasů předehrávky první-
ho jarního kola. Nepochopil to 
nikdo, aspoň jsem to od niko-
ho neslyšel. Příjemné podzimní 
počasí se sluníčkem, nabuzení 
hráci, natěšení diváci, připrave-
né trávníky. Ty mohou v březnu 
vypadat úplně jinak. Rozhodnutí 
od zeleného stolu padlo. Škoda. 
Ale stalo se. Fotbalisté se po 
krátkém odpočinku nadechnou 
k pro ně neoblíbené zimní pří-
pravě. Na jaře na shledanou na 
stadionech.

 Bohumil Hlaváček

I.A 
Jenom jeden bod vydolovaly 

celky z našeho okresu v I.A tří-
dě. Získal ho Kunštát a stačil mu 
k podzimnímu prvenství v tabul-
ce. Závěr nevyšel Bořitovu, přesto 
je i jeho umístění více než lichoti-
vé. V Rájci mají přes zimu o čem 
přemýšlet.

Výsledky: Vojkovice – Kunštát 
0:0. Šaratice – Bořitov 2:1 (0:0), 
vlastní. Dobšice – Rájec-Jestřebí 
6:1 (1:1), Haničinec.  (bh)
  1.  Kunštát  13  7  3  3  41:18  24
  2.  Vojkovice  13  7  2  4  23:14  23
  3.  Bořitov  13  7  2  4  23:21  23
  4.  Slovan  13  7  1  5  31:23  22
  5.  Dobšice  13  7  1  5  26:24  22
  6.  Líšeň B  13  6  2  5  21:27  20
  7.  Jevišovice  13  5  4  4  27:16  19
  8.  Šaratice  13  5  4  4  17:14  19
  9.  Šlapanice  13  5  3  5  17:19  18
  10.  Hrušovany  13  4  4  5  22:20  16
  11.  Tasovice B  13  3  5  5  15:18  14
  12.  Zbýšov  13  3  4  6  15:33  13
  13.  Rájec  13  3  1  9  13:35  10
  14.  Miroslav  13  1  6  6  12:21  9

I.B 
Závěrečné podzimní kolo v I.B 

třídě okresním mužstvům nevyšlo. 
Vybojovala jen jeden bod, o kte-
rý se postaralo blanenské béčko, 
přestože sahalo po všech třech. 
Domácí loučení nevyšlo Černé 
Hoře.

Výsledky: Soběšice – Lipovec 
3:1 (1:0), Lahodný. Černá Hora – 
Švábenice 3:5 (2:1), Němec, Skou-
pý, Široký. Ivanovice – Blansko B 
2:2 (0:2), Nečas, Pernica.  (bh)
  1.  Podolí  13  8  3  2  23:17  27
  2.  Soběšice  13  8  2  3  30:16  26
  3.  Švábenice  13  8  0  5  24:18  24
  4.  Bohdalice  13  7  2  4  40:17  23
  5.  Tišnov  13  7  0  6  24:25  21
  6.  Blansko B  13  6  1  6  24:27  19
  7.  Rousínov B  13  6  0  7  22:21  18
  8.  Černá Hora  13  5  2  6  23:29  17
  9.  Medlánky  13  5  2  6  23:35  17
  10.  Kohoutovice  13  5  1  7  16:17  16
  11.  Lipovec  13  4  3  6  20:21  15
  12.  Svratka  13  4  3  6  13:18  15
  13.  Ivanovice  13  4  2  7  14:23  14
  14.  Čebín  13  3  1  9  13:25  10

do sítě. Hosté byli evidentně na 
koni a Ráječko ke kloudné akci 
pustili až v 26. minutě, Neděla ale 
centr Víta Sehnala do sítě nepo-
slal. Mladší z bratrů Sehnalů byl 
nejaktivnějším hráčem Olympie. 
Dostal se do další šance v 39. mi-
nutě, nic z toho ale opět nebylo, 
míč skončil těsně vedle. Ve dru-
hé půli se hra Ráječka defi nitivně 
dostala do křeče. Do drobných 
šancí se sice dostalo, Novosedly 
si ale zisk tří bodů v klidu a poho-
dě uhájily. Ráječko tak propáslo 
šanci přezimovat až v nejvyšších 
patrech tabulky.
  1.  Blansko  15  10  3  2  36:10  33
  2.  Rousínov  15  9  3  3  35:20  30
  3.  Novosedly  15  9  2  4  30:24  29
  4.  Mutěnice  15  8  2  5  36:22  26
  5.  Sparta  15  8  2  5  30:24  26
  6.  Bzenec  15  8  1  6  32:20  25
  7.  Bosonohy  15  6  6  3  25:21  24
  8.  Ráječko  15  8  0  7  25:25  24
  9.  Ivančice  15  5  6  4  25:22  21
  10.  Kyjov  15  6  2  7  22:21  20
  11.  M. Krumlov  15  6  2  7  20:27  20
  12.  Znojmo  15  5  2  8  22:28  17
  13.  Boskovice  15  4  3  8  24:37  15
  14.  Rajhrad  15  4  1  10  18:37  13
  15.  Podivín  15  2  3  10  17:39  9
  16.  Kuřim  15  2  2  11  17:37  8

Bohumil Hlaváček

Blansko - Blanenský rodák, fot-
balový internacionál Karel Jarů-
šek, bohužel splnil 
to, co řekl. Svoje 
trenérské angažmá 
v klubu ukončil, 
tak, jak na začátku 
sezóny předeslal. 
Odchází rozhodně 
se vztyčenou hla-
vou. FK Blansko 
bude přezimovat 
na prvním místě 
krajského přeboru 
s tříbodovým ná-
skokem.

Jak se díváš na svoje zhruba 
tříměsíční působení v klubu?

Nebudu to hodnotit jen výsled-
kově, ale i pocitově. Je tu perfekt-
ní parta kluků, což se líbí každé-
mu trenérovi. Zde musí být každý 
kouč spokojený.

Myslím, že jsi až tak nemusel 
tvořit nový tým…

To říkám pořád. Michal Kugler 
udělal výbornou práci, naskočil 
jsem, jak se říká, do rozjetého vla-
ku.

Jak manča   ze svého pohledu 
hodno  š?

Posilování je vždy potřeba. 
Musí to být ale citlivé. Když se po-
stoupí, bude se to muset asi udělat. 
Který post, to nechci předjímat. 

Je to tým vylože-
ně útočný. Kromě 
posledního zápasu, 
který jsme bohužel 
nevyhráli, soupeř 
byl dobrý a remízu 
si zasloužil, nám 
taktika vycházela.

Pracoval jsi vět-
šinou s mladými 
kluky, jak vidíš je-
jich budoucnost?

Někteří jsou na 
tuto soutěž nadprů-

měrní. Ono se ale uvidí, jak jim to 
vydrží. Nechci jmenovat, ale třeba 
oba borci vpředu jsou výborní, dál 
Šplíchal, Šenk, ale nechci nikomu 
dávat tipy a dělat to nebudu.

Již není tajemstvím, že si ve-
dení klubu pláclo s tvým býva-
lým spoluhráčem, kamarádem 
Jirkou Hajským. Co mu řekneš 
do začátku?

Mluvil jsem s ním již několi-
krát, hodnocení hráčů jsem mu 
předal, bude mít přehled, aspoň 
z mého pohledu. Co dělají, jakou 
mají práci, vzdělání atakdál. Já 
zde jednoznačně úplně nekončím, 

na fotbal tu budu chodit, jak jen 
budu moci a budu se snažit radou 
pomoct. Nerozcházíme se v žád-
ném případě ve zlém, naopak. 
Oživil jsem si tu spoustu starých 
známých, bavilo mne to.

Začátkem prosince přecházíš 
do „vyšší věkové kategorie“, tvůj 
věk bude začínat jinou číslicí. 
Jak to vnímáš?

Když jsem měl padesát, říkal 
jsem si, že je to doslova na h… 

Co mám říct teď… (smích). Ne-
dělám z toho ale žádnou tragé-
dii, Tak to prostě je. Když se ale 
pohybuje člověk mezi mladými, 
nevnímá to tak intenzivně, to je 
zase dobré.

MEZINÁRODNÍ TURNAJ 
V HALOVÉM FOTBALU
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AC Okrouhlá, Sbor dobrovol-

ných hasičů Okrouhlá a Obec 
Okrouhlá pořádají v sobotu 
1. prosince 2012 Mikulášský 
běh. Jedná se o otevřený veřejný 
běh pro děti, mládež a dospělé 
závodníky.

Akce se koná v rámci druhého 
podniku Brněnského běžeckého 
poháru 2012/2013. Prezentace 
účastníků bude probíhat od 8 ho-
din v kulturním domě v Okrouh-
lé.

Bližší informace naleznou zá-
jemci na internetových stránkách 
www.okrouhla.cz.  (jo)


