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Diváci se těší: Následující víkend odstartují další fotbalové soutěže - krajské, okresní i divize

Mužstvo Blanska čekají v premiéře Rosice

Blansko – Moravská Slavia 1:0.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Moravská Slavia 1:0.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - Fotbalová divize je 
na startu. A znovu s naším okres-
ním zástupcem. Blansko to pod 
vedením trenéra Jiřího Hajského 
nebude mít jednoduché. Žádná 
výrazná posila nepřišla. Reali-
zační tým sází na mládí – vlast-
ní odchovance nebo hráče, kteří 
prošli blanenským mládežnickým 
fotbalem. V premiéře je prověří 
Rosice, které spadly z moravsko-
slezské ligy a ve svém týmu mají 
mimo jiné Michala Šenka, který 
byl ještě nedávno jednou z opor 
Blanenských. A pikantní bude 
i pokračování. Ve druhém kole se 
jede do Bystrce vedené Michalem 
Kuglerem, v sestavě s Janem Do-
leželem a Petrem Šípem. 

Zápasy Blanska 
v přípravě

Blansko – Moravská Slavia 
1:0 (0:0). Branka: 62. Trtílek. 
Blansko: Juran – Gromský, Da-
něk, Bubeníček, Vágner (64. 
Müller) – Skoupý O. – Buchta, 
Zouhar, Horáček (65. Michálek), 
Hepp (46. Mokrý) – Trtílek. Stří-
dali Michálek, 

Poslední příprava před mistrá-
kem svojí úrovní zklamala. Brňa-
né hráli ze zabezpečené obrany 
a Blansko, kterému evidentně 
chyběl tvůrce hry, který by jí dal 
myšlenku, si s tím nevědělo rady. 
Jediná branka podprůměrného 

zápasu padla po hrubce v obraně 
Morendy, kterou využil pohotově 
Trtílek. V brance hostí se již ob-
jevil Filip Němec, který byl uvol-
něn na hostování na základě dří-
vější dohody, na lavičce koučoval 
Petr Vašíček. „Chybělo nám hod-
ně hráčů, s kterými počítám do 
základní sestavy, to se projevilo 
v nepříliš přesvědčivém výko-
nu,“ poznamenal trenér Jiří Haj-

ský. Kapitán Radim Bubeníček 
souhlasil. „Opravdu jsme nehráli 
dobře. Přizpůsobili jsme se hře 
slabšího soupeře, klasická chyba. 
Jinak před prvním mistrovským 
utkáním je v týmu atmosféra dob-
rá. Všichni se těšíme a nedáme 
rozhodně svoji kůži v divizi laci-
no,“ slibuje fanouškům. 

Ráječko – Blansko 3:2 (1:2). 
Branky: 35. Shkurupii z pen., 61. 

Sehnal M., 85. Horák - 27. Zouhar, 
40. Bubeníček. Ráječko: Bednář – 
Neděla, Toman, Kuldan, Kupský 
– Shurupii, Štrajt (46. Sehnal M.), 
Mičko, Blaha – Tenora, Horák. 
Střídali Sehnal M., Žůrek, Badura, 
Koutný. Blansko: Juran - Grom-
ský, Daněk, Maška, Vágner – 
Skoupý O. - Hepp (62. Michálek), 
Bubeníček, Horáček (62. Trtílek), 
Nečas (65. Mokrý) – Zouhar. 

V Ráječku se hrály dva odliš-
né poločasy. V prvním bylo lep-
ší Blansko, ve druhém domácí 
Olympia, která v závěru parádní 
trefou získala ve velmi dobrém 
utkání výhru. Skóre otevřel po 
průniku do vápna a přesné střele 
Tomáš Zouhar. Vyrovnání přišlo 
po faulu Jurana na Štrajta, když 
penaltu proměnil Shkurupii. Do 
půle vedlo opět Blansko, když 
Nečas unikl zprava a jeho zpět-
nou přihrávku uklidil do sítě Bu-
beníček. Obrat přišel po změně 
stran. O vyrovnání se postaral dů-
razný Martin Sehnal a rozhodu-
jící branku zaznamenal televizní 
parádou Michal Horák pět minut 
před koncem.

Boskovice – Blansko 1:5 
(0:3). Branky: 52. Fadrný - 20. 
Nečas, 22. a 44. Skoupý O., 58. 
Zouhar, 69. Hepp. Boskovice: 
Havlíček (46. Kronek) - Vykou-
kal, Václavek, Černý, Chalupka, 
Kolář, Gregor, Horák M, Horák 
Jan, Přikryl, Fadrný. Blansko: Ju-
ran - Gromský, Bubeníček, Vág-
ner, Skoupý O. - Pospíšil, Nečas, 
Horáček, Buchta – Skoupý M., 
Michálek. 

Utkání mělo jednoznačný prů-
běh od samého začátku, Bosko-
vické nátlaková hra hostí silně 
překvapila a nestačili na ni rea-
govat. Poprvé inkasovali ve 20. 
minutě po tvrdé střele Nečase. 
O další dvě poločasové trefy se 
postaral ze standardek Ondřej 
Skoupý. Fadrný pak v úvodu za-

znamenal úspěch Boskovic, jak 
se ale ukázalo, zůstal jediným. 
Naopak po samostatných akcích 
přidali čtvrtý a pátý gól Blanska 
Zouhar a Hepp. 

Blansko – Mohelnice 0:2 
(0:1). Branky: 39. Novotný, 81. 
Hapal. 

Vyrovnané utkání se hrálo na 
hřišti v Rudici. Blansko mělo 
v úvodu více ze hry a nic nena-
svědčovalo, že odejde poraženo. 
Krátce před půlí ale hosté z oje-
dinělého protiútoku šli do vedení. 
Bubeníček pak neproměnil pe-
naltu. To Mohelnické povzbudilo 
a Juran si pak docela zachytal, 
když předvedl několik excelent-
ních zákroků. Přesto v 81. minutě 
ještě jednou musel inkasovat. 

Blansko – Svitavy 1:2 (1:2). 
Branky: 15. Nečas - 22. a 42. 
Svoboda. Blansko: Němec - 
Gromský, Daněk, Maška, Vágner 
– Skoupý O. - Pospíšil, Bubení-
ček, Horáček, Nečas - Zouhar. 
Střídali: Juran, Hepp, Buchta, 
Michálek, Jelínek, Trtílek. 

Domácí na hřišti v Rudici vedli 
od 15. minuty díky Nečasovi, do 
poločasu ale dvěma trefami Svo-
body Svitavy otočily skóre. Na 
první mu přihrál Jakub Šplíchal, 
blanenský odchovanec, který je 
na východě Čech na hostování. 
Hosté pod vedením Zbyňka Zbo-
řila mají do nové sezóny silný 
kádr, hned několik hráčů má li-
gové zkušenosti, Blansko se však 
proti nim neztratilo.

Úřední začátky muži 16.30, dorost 14.15 (pokud není uvedeno jinak).
sobota 10. srpna

Divize: Blansko – Rosice.
I.B třída: Medlánky – Blansko B, Doubravice – Letonice, Rájec-Jestře-
bí – Řečkovice, Lipovec – Podolí.
OP: Lipůvka – Vysočany (14.00). Vavřinec – Černá Hora (15.00).
III. třída: Kunštát B – Skalice. 
IV. třída: Doubravice B – Skalice B. Vilémovice B – Bořitov B.
I. třída dorost: Otnice – Ráječko (15.00). 

neděle 11. srpna
KP: M. Krumlov – Ráječko.
I.A třída: Kunštát – Slovan Brno, Boskovice – Soběšice, Tasovice B – 
Bořitov.
OP: Olešnice – Jedovnice. Kotvrdovice – Olomučany. Šošůvka – Drno-
vice. Kořenec – Sloup. Vilémovice – Rudice. 
III. třída: Letovice – Vranová. Lysice – Ostrov. Adamov – Ráječko B. 
Benešov – Lažany. Knínice – Svitávka. V. Opatovice – Vísky.
IV. třída: Lomnice – Jedovnice B. Lipůvka B – Cetkovice. Boskovice 
B – Lažánky (19.00). Kořenec B – Voděrady. Vavřinec B – Svitávka B.
I. třída dorost: Lipovec – Kuřim. 

pátek 16. srpna
IV. třída: Voděrady – Vavřinec B (17.30). 

sobota 17. srpna
I.A třída: Miroslav – Boskovice. Slatina – Kunštát (17.00).
I.B třída: Řečkovice – Lipovec (17.00). Blansko B – Rájec-Jestřebí. 
Bohdalice – Doubravice.
OP: Olešnice – Kotvrdovice.
III. třída: Ráječko B - Benešov.  
IV. třída: Svitávka B – Vilémovice B (14.00).
Divize dorost: Blansko – Boskovice (10.15, 12.30).

neděle 18. srpna
Divize: Bystrc – Blansko. 
KP: Ráječko – Ratíškovice. 
I.A třída: Hrušovany – Bořitov.
OP: Jedovnice – Rudice. Černá Hora – Vilémovice. Sloup – Vavřinec. Drno-
vice – Kořenec. Vysočany – Šošůvka. Olomučany – Lipůvka.
III. třída: Vranová – Vísky. Svitávka – V. Opatovice. Lažany – Knínice. Ost-
rov – Adamov. Skalice – Lysice. Letovice – Kunštát B. 
IV. třída: Jedovnice B – Bořitov B (13.45). Lažánky – Kořenec B. Cetkovice 
– Boskovice B. Skalice B – Lipůvka B (14.00). Lomnice – Doubravice B. 
I. třída dorost: Ráječko – Lipovec (13.30).

Soupiska Blansko - Brankáři: 1 Juran David (93). Obrán-
ci: 16 Gromský Petr (91), 2 Daněk Michal (94), 3 Maška 
Josef (76), 4 Skoupý Ondřej (90), 12 Vágner Aleš (94), 5 
Müller David (91). Záložníci: Buchta Robin (94), Nečas 
Jan (84), Bubeníček Radim (84), Hepp Jiří (93), Horáček 
Jan (94), Zouhar Tomáš (92), Pospíšil Jan (88), Mokrý 
Roman (85) – Trtílek Jan (93), Pokorný Martin (85), Mi-
chálek David (95), Hansl Ladislav (87). Trenér: Hajský 

Jiří. Asistenti: Bubeníček Radim, Malits Alexandr. Vedoucí mužstva: Fi-
ala František. Masér: Malits Alexandr. Předseda klubu: Babák Michal.

Přišli: Skoupý Ondřej (hostuje ze Sparty), Vágner Aleš, Horáček Jan, 
Buchta Robin, Daněk Michal (přeřazeni z dorostu), Hepp Jiří (hostuje 
z Rájce-Jestřebí), Pospíšil Jan (hostuje z Lipůvky), Michálek David (hos-
tuje z Bohunic). Odešli: Němec Filip (hostování Moravská Slavia), Křivá-
nek Filip (konec hostování), Jarůšek Tomáš (přeřazen do B-týmu), Kolář 
Antonín (hostování Boskovice), Pernica Marek (hostování Vilémovice), 
Beneš Michal, Jarůšek Tomáš, Sedláček Jan, Vašák Andrej (všichni do 
B-týmu). Prodloužení hostování: Klimeš Martin, Farník Radim (oba Rá-
jec-Jestřebí), Šíp Petr (Bystrc), Šplíchal Jakub (Svitavy), Švancara Karel 
(Bořitov). 

Blansko - Před 
prvním mistrovským 
zápasem jsme si po-
povídali s koučem Ji-
řím Hajským o týmu, 
s kterým vstupuje do 
divizní soutěže.

Zkus nám trochu 
představit mužstvo, 
začněme novými 
tvářemi…

V zápase s Morendou mimo 
jiné chyběl Pospíšil, který při-
chází z Lipůvky. Myslím, že ten 
nám pomůže po ofenzivní strán-
ce. Je to rychlý krajní zálož-
ník s hrou dopředu. Do obrany 
máme nově Skoupého. Má dobré 
fyzické předpoklady, je nejvyš-

ším v týmu. Přišlo 
několik dorostenců 
– Horáček, Buch-
ta, Vágner, Daněk. 
Pro ně to bude do 
mužské divize vel-
ký skok, ale věřím, 
že si svoje vybojují, 
třeba Daněk už má 
za áčko z jara něco 
odkopáno. Kluci se 
musí naučit chodit 

do soubojů důrazněji, ne naivně, 
všechno je rychlejší. Bude to ně-
jaký čas trvat.

Zůstává Pepa Maška…
Chce si ještě zahrát divizi, 

v Ráječku se mu to nikdy nepo-
vedlo. Bude důležitým tmelícím 

prvkem mezi omladinou. Bohu-
žel trochu ošidil přípravu, i teď je 
na dovolené, bude muset zabrat. 
Jestli přijede až den před zápa-
sem, nevím, zda ho postavím.

Ještě se objevil pro Blanenské 
neznámý David Michálek…

Je to věkem ještě dorostenec, 
kde může eventuelně vypomoci 
tam popřípadě v béčku. Je šikov-
ný, uvidíme. Do základu asi hned 
nebude, to mu musí být jasné. 
Mužstvo je celkově hrozně mla-
dé.

Kdyby se hrál zápas s Rosi-
cemi zítra, jak by vypadala zá-
kladní sestava?

Ještě to nemám úplně jasné. 

Otazníky jsou nad tak třemi pos-
ty, nevím, jak na tom kdo bude. 
Jasný je gólman Juran, Bubení-
ček, pokud bude zcela zdráv tak 
Müller, Zouhar, Pospíšil, Grom-
ský, Nečas, asi Trtílek.

Co chceš ještě říct před začát-
kem nové sezony?

Z pozice trenéra musím bohu-
žel konstatovat, že jsem si myslel, 
že si toho kluci budou více vážit 
a trochu více a zodpovědněji bu-
dou pracovat. Že se budou v tré-
ninku více rvát o místo. Sami 
necítí povinnost dělat něco navíc, 
v tom mne trochu zklamali. Kaž-
dý by si měl sáhnout do svědomí, 
až bude při případných horších 
výkonech kritizován.  (bh)

Hajský: V přípravě měli hráči rezervy v přístupu

Bohumil Hlaváček

Ráječko - Druhý 
nejvýše postavený 
tým z okresu Ráječ-
ko startuje svoji další 
sezonu v krajském 
přeboru. Letos se ne-
tají jistými ambicemi, 
i když, jak se říká, zů-
stává oběma nohama 
na zemi. Popovídali 
jsme si o tom s před-
sedou Olympie Mar-
celem Mokrým.

S čím půjdete do nového roč-
níku?

Ambice máme jak do přeboru, 
tak bychom chtěli uspět i v pohá-
ru. Rozhodně bychom si ale ne-
přáli, abychom se snažili pasovat 
se na nějaké favority. Chceme hrát 
pěkný atraktivní fotbal a když se 
budou dostavovat výsledky, samo-
zřejmě nám to nebude vadit. Kdy-
by se nám jednu z těchto soutěží 
povedlo vyhrát, byli bychom rádi. 
Kádr máme dost široký a jestli se 
nám budou vyhýbat zranění, moh-
lo by to být dobré. 

Co si slibujete od nového tre-
néra?

Oldřich Janusicza by měl udělat 
partu a dát herní disciplínu, kterou 
jsme neměli. Dlouholetý trenér 
vedl tým tak, jak vedl, tím nechci 
v žádném případě říct, že dobře 
nebo špatně. Nový přinesl jiné 
trendy, věci, odlišné tréninkové 

jednotky, které kluky baví a chodí 
na ně v takovém množství, jak ni-

kdy předtím. Pro in-
formaci třeba Martin 
Sehnal vynechal za 
celou přípravu jeden 
trénink. To se nikdy 
nestalo.

Představ kádr…
De fakto kromě 

Lajcmana, kterému 
skončilo hostování, 
neodešel nikdo. Při-

brali jsme Mička a Kuldana, čímž 
jsme vyztužili střed. Čekáme, že se 
vrátí Bartoš a Vít Sehnal. Z Mutě-
nic přišel Blaha. Útok zůstává stej-
ný, Sehnala s Tenorou bude dopl-
ňovat Horák. Vrací se i Karásek.

Budete nadále zapracovávat 
do sestavy odchovance?

Určitě. Brankářskou dvojku 
bude dělat Filip Pokorný, v širším 
kádru budou Žůrek a Ševčík. Do 
dorostu jsme přivedli devět no-
vých hráčů z okolí, krajskou sou-
těž chceme hrát dlouhodobě a vy-
chovávat si hráče z vlastních řad, 
to je nejlacinější cesta.

Kdyby nastala situace, že vy-
hrajete krajský přebor, uvažuje-
te o divizi?

To teď vůbec nedokážu říct, 
nechci předjímat. Jestli ta situace 
nastane, bude to příjemné přemýš-
lení. Je to o jiných podmínkách, 
fi nancí, řešili bychom to, až by to 
nastalo.

Mokrý: Chceme hrát pohledný fotbal

Ráječko – Blansko 3:2. Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Blansko 3:2. Foto Bohumil Hlaváček

Soupiska Ráječko - Brankáři: Bednář Jindřich (hostuje 
z Letovic), Pokorný Filip. Obránci: Bartoš Martin, Kout-
ný Tomáš, Žůrek Jan, Kopecký Jaroslav, Neděla Martin, 
Kupský Tomáš (hostuje ze Soběšic), Toman František, 
Kuldan František (hostuje z FC Zbrojovka Brno). Zá-
ložníci: Sehnal Jan, Štrajt Michal, Mičko Jakub (hostuje 
z Troubska), Shkurupii Andrej, Blaha Martin (hostuje 

z Mutěnic), Ševčík Martin. Útočníci: Sehnal Martin, Tenora Jakub, Horák 
Michal, Karásek Jan. Trenéři: Janusicza Oldřich, Škaroupka Jiří. Vedoucí 
mužstva: Sehnal Vít. Masér: Lániková Kristýna. Předseda klubu: Mok-
rý Marcel.

Přišli: Pokorný Filip (přeřazen z dorostu), Mičko Jakub (hostuje 
z Troubska), Karásek Jan (návrat z hostování ), Žůrek Jan (přeřazen z do-
rostu), Kuldan František (hostuje z FC Zbrojovka Brno), Mičko Jakub 
(hostuje z Troubska), Blaha Martin (hostuje z Mutěnic), Horák Michal 
(přestup z Kroměříže). Odešli: Trubák Jaroslav (odstěhoval se), Bojda 
Josef (hostování/přestup Veverská Bitýška), Zich Jan (ukončeno hostová-
ní), Lajcman Viktor (ukončeno hostování). Hráči Ráječka na hostová-
ní:Maška Josef (v Blansku), Žilka Petr (v Rájci-Jestřebí), Kučera Libor 
(v Kuřimi), Starý Petr (v Dražovicích), Rettegy Richard a Sígl Martin 
(jedná se o hostování).


