
Kuřim – Velká 1:1, Znojmo B – 
M. Krumlov 1:4, Kyjov – Hodo-
nín 1:4.
  1.  Bavory  12  9  1  2  29:9  28 
  2.  Rájec  12  9  0  3  22:8  27 
  3.  M. Krumlov  12  8  2  2  22:13  26 
  4.  Židenice  12  8  1  3  31:15  25 
  5.  Tasovice  12  6  5  1  22:14  23 
  6.  Bohunice  12  6  1  5  22:19  19 
  7.  Znojmo B  12  6  0  6  32:20  18 
  8.  Velká  12  5  2  5  18:18  17 
  9.  Ivančice  12  4  3  5  15:18  15 
  10.  Ráječko  12  4  2  6  7:11  14 
  11.  Sparta  12  4  1  7  21:24  13 
  12.  Kuřim  12  3  3  6  10:21  12 
  13.  Ratíškovice  12  3  2  7  8:27  11 
  14.  Hrušky  12  3  1  8  10:22  10 
  15.  Hodonín  12  3  1  8  17:30  10 
  16.  Kyjov  12  0  5  7  10:27  5

Příští kolo: Hodonín – 
M. Krumlov, Bohunice – Židenice, 
Sparta – Hrušky, Kyjov - Rájec-
Jestřebí, Ivančice – Kuřim, Velká 
– Bavory, Ráječko – Znojmo B, 
Tasovice – Ratíškovice. (bh)

překonal napajedelského stráž-
ce svatyně – 3:0. Hosté násled-
ně dvakrát ohrozili Slaninu, ten 
však svůj tým podržel výborný-
mi zákroky. Nejhezčí moment 
utkání přišel krátce před jeho 
koncem. Pokorný se opřel ze 
třiceti metrů do balónu a ten 
„televizně“ zaplachtil za bez-
mocného Foldynu – 4:0. Krásná 
tečka za vydařeným utkáním. 

FC Forman Boskovice - FC 
Žďas Žďár nad Sázavou 3:4 
(2:2). Branky: Doležel, Janí-
ček, Matula. Boskovice: Gru-
ber – Horák, Kocůrek, Václa-
vek, Vykoukal – Doležel, Preč, 
Martínek (75. Matula) – Vor-
lický, Janíček. Trenér: Radim 
Weisser. Diváků: 150. 

Hned z prvního útoku domá-
cích ve 3. minutě vtipně vysu-
nul Vorlický Doležela, který 
tváří v tvář brankáři s přehle-
dem přivedl tým do vedení – 
1:0. Hosté měli několik příleži-
tostí k vyrovnání, ale překvapil 
je kluzký terén a několik hráčů 
muselo narychlo měnit kopač-
ky. Domácí měli několik dal-
ších šancí, které zúročili v 27. 
minutě, kdy po krásné akci ce-
lého útoku po ose Janíček - Vor-
lický - Preč zblízka do prázdné 
branky zasunul Janíček – 2:0. 
O tři minuty později po chybě 
Boskovických dal gól hlavou 
Chmelík - 2:1. Přes snahu do-
mácích, kteří měli několik šancí 
(Janíček těsně hlavou nad, tyč 
Žilky), a když rozhodčí neod-
pískal jasnou penaltu za faul na 
Vorlického, Žďár do poločasu 
vyrovnal technickým Chmelí-
kem - 2:2.

Na začátku druhého poločasu 
měli více za hry hosté. V 56. 

minutě po rychlém útoku z pra-
vé strany se poprvé dostali do 
vedení brankou vysokého Ka-
ráska - 2:3. A za dalších dvanáct 
minut po chybách v obraně For-
mana dovršil hattrick Chmelík 
- 2:4. V 82. minutě zakončil 
střelecké dostihy střídající Ma-
tula, který uzavřel účet utkání 
- 3:4. Závěrečný nápor Bosko-
vických již nepřinesl kýžené 
vyrovnání. Blízko k němu byl 
Václavek, ve skluzu z malého 
vápna ale přestřelil. V nervóz-
ním závěru padla ještě žlutá 
karta za zdržování hostujícího 
gólmana. Dobře se vyvíjející 
zápas hráči Boskovic nakonec 
ztratili.

Další výsledky: Šardice – 
Rousínov 3:0, Uh. Brod – Slo-
vácko B 1:1, Třebíč – Vyškov 
1:0, Velké Meziřičí – Konice 
3:1, Pelhřimov – Otrokovice 
0:1, Protivanov – Rosice od-
loženo.
  1.  Šardice  12  9  2  1  30:6  29 
  2.  Žďár  12  8  0  4  25:13  24 
  3.  Třebíč  12  7  3  2  19:11  24 
  4.  Slovácko B  12  7  2  3  25:11  23 
  5.  V. Meziřičí  12  6  1  5  16:23  19 
  6.  Pelhřimov  12  5  3  4  21:15  18 
  7.  Otrokovice  12  5  3  4  16:12  18 
  8.  Rosice  11  5  2  4  19:18  17 
  9.  Konice  12  4  3  5  16:16  15 
  10.  Blansko  12  4  3  5  18:19  15 
  11.  Boskovice  12  3  4  5  17:24  13 
  12.  Protivanov  11  4  0  7  13:22  12 
  13.  Napajedla  12  3  2  7  12:25  11 
 14.  Uh. Brod  12  2  4  6  10:19  10 
  15.  Vyškov  12  3  1  8  11:21  10 
  16.  Rousínov  12  2  3  7  11:24  9

Příští kolo: Rousínov – 
Blansko, Otrokovice – Vyškov, 
Rosice – Uherský Brod, Napa-
jedla – Protivanov, Slovácko 
B – Boskovice, Žďár – Třebíč, 
Konice – Šardice, Pelhřimov – 
V. Meziříčí.
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Blansko deklasovalo na domácí půdě Napajedla, Boskovice smolně prohrály

Návrat kapitána Klevety přinesl výhru

V Rájci rozhodl o šťastné výhře domácích trestný kop Martina Šmerdy

aktuálněaktuálně

Bohumil Hlaváček
Jaroslav Oldřich

Blansko, Boskovice - Ne-
příznivé počasí vyhnalo diváky 
z divizních ochozů. Blansko 
v sobotním utkání jasně přehrá-
lo Napajedla. Boskovice, i když 
vedly již o dvě branky, doma 
o den později podlehly Žďáru. 

FK APOS Blansko - FS Na-
pajedla 4:0 (1:0). Branky: 30. 
Traxl, 68. Bednář, 74. Novotný, 
87. Pokorný. Blansko: Slanina 
- Pokorný, Vlček R., Novotný, 
Šíp - Fous, Němec (79. Nečas), 
Kleveta (C) (62. Kostka), Bube-
níček (46. Hájek) - Traxl, Bed-
nář. Trenér: Zbyněk Zbořil. 
Diváků: 175. 

 Více na www.fkblansko.cz. 
Blanenští si opět usmířili po 

střeleckém půstu své fanoušky. 
Těch si však našlo na Kolbenku 
cestu jen hrstka. „Určitě nejnižší 
návštěva za několik posledních 
let,“ konstatoval trpce místo-
předseda klubu Břetislav Stráž-
nický. Ti, co nepřišli, mohou 
litovat. Domácí vedení uzdra-
veným kapitánem Klevetou 
a zezadu velmi dobře dirigovaní 
novým stoperem Vlčkem podali 
výborný výkon a soupeře za-
slouženě deklasovali.

Traxl již v úvodu naznačil, 

Zbyněk Zbořil, domácí trenér: „Bylo to hodně o těch brankách. Konečně jsme dokázali naši stoupající 
herní formu prodat. Celé utkání jsme měli v podstatě pod kontrolou. Hosty jsme pustili do dvou možná do 
třech šancí, ale až v době, kdy už bylo víceméně rozhodnuto. Podobný výsledek mohlo mít i naše utkání 
v minulém kole v Rosicích, tam jsme ale nedávali góly. Dnes jsme to dokázali zlomit. Ukázalo se, jak dů-
ležitý je pro tým Tomáš Kleveta. I když ještě nemohl podat stoprocentní výkon, jeho přítomnost byla cítit. 
Velmi dobře zahrál Traxl, Vlček potvrdil moje očekávání. Všem, kteří se divili, proč při naší mizerné stře-
lecké formě měníme kanonýra za obránce, ukázal, jak moc jsme jeho vůdcovské schopnosti potřebovali.“
Radim Vlček: „Snažil jsem se tým hecovat. Aby prodal to, co předvádí na tréninku. Na jaře budeme ještě 
lepší. Blansko konečně prokázalo svoji sílu, vyhrálo zaslouženě.“

Hasoň s Hrdličkou 
mistry republiky
Praha - Svitávka má opět 

republikový mistrovský titul 
v kolové. Tentokrát v nejpres-
tižnější kategorii mužů. Posta-
rali se o něj loňští mistři světa 
Radim Hasoň s Jiřím Hrdlič-
kou. Na turnaji v Praze, kde 
hrála čtyři nejlepší mužstva 
extraligy, ve fi nále zdolali své 
největší rivaly z Favoritu Brno 
Skotáka se Šmídem.

Semifi nále hrané na dva zá-
pasy mělo netradiční průběh. 
Hasoň stejně jako Skoták měli 
stop na dvě mistrovská utkání 
pro červené karty, které dostali 
po vzájemné potyčce v posled-
ním extraligovém kole.. „Mu-
sel jsem nastoupit s náhradní-
kem, dorostencem Davidem 
Richtrem, Šmíd na tom byl 
podobně, hrál s Markem Krej-
čím,“ říká Jiří Hrdlička. I přes 
tento handicap nově sestavené 
dvojice své semifi nálové sou-
peře přehrály. „My jsme hráli 
proti kolegům ze Svitávky 
Loskotovi s Lepkou, oni proti 
otci a synovi Bergrovým. Bylo 
to podobné. Soupeři pořádně 
nevěděli, jak na nás hrát a než 
to zjistili, prohráli obě utkání,“ 
usmívá se Hrdlička. 

Ve fi nále již při plných se-
stavách dokázala Svitávka vy-
hrát 4:3 a 6:5. „Potvrdila se tak 
naše nominace na mistrovství 
světa. I když by nám stačila 
třetí příčka, samozřejmě jsme 
spokojenější s titulem,“ netají 
radost Hrdlička. Šampionát se 
hraje v Portugalsku 8. listopa-
du. „Naše šance si netroufnu 
odhadnout. Letos to bude ale 
určitě hodně těžké, soupeři bu-
dou na nás připravení,“ dodal 
čerstvý mistr republiky. (bh) 

že má den, ve 3. minutě po Po-
korného centru však ještě mířil 
vedle. Vlček se mohl uvést gó-
lem, netrefi l však ve 28. minu-
tě přesně míč. Zahřmělo až za 
chvíli. Fous vybojoval míč, vy-
sunul Bednáře a ten přesně na-
šel Traxla. Blanenský útočník si 
dal záležet a Foldynu zkušeně 
prostřelil – 1:0. Další domácí 
šance krátce před odchodem do 

kabin po Fousově centru nevy-
šla Bubeníčkovi.

Druhou půli začali lépe hos-
té, kteří se snažili o vyrovnání. 
Marně však. Naopak Blansko 
přidalo druhou branku, o kte-
rou se postaral po samostatné 
akci Bednář – 2:0. A krátce na 
to bylo defi nitivně rozhodnuto. 
Rohový kop Bednáře se dostal 
k Novotnému a ten napodruhé 

Blansko - Napajedla 4:0  Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Napajedla 4:0  Foto Bohumil Hlaváček

Rájec-Jestřebí, Ráječko - 
V dalším kole vyhráli ráječtí fot-
balisté s notnou dávkou  štěstěny 
se Spartou Brno, Ráječko pro-
hrálo nejtěsnějším rozdílem na 
půdě vedoucích Bavor.

Rájec-Jestřebí – Sparta 
Brno 2:0 (0:0), Šmerda, Machá-
ček. Rájec-Jestřebí: Němeček 
– Škvarenina, Kugler, Macík 
(30. Reiter), Koláček – Bezděk 
(72. Bezděk), Flígl, Šmerda, Se-
hnal – Ostrý, Sova. 

Jak se říká, všichni svatí stáli 
v tomto utkání při Rájeckých, 
které dirigoval distancovaný 
trenér Jiří Záleský z pomyslné 
trestné lavice vedle střídačky. 
Nutno dodat, že na decibelech 
neslevil. Po vyrovnané první půli 
byla v té druhé jasně lepším cel-
kem Sparta. Když však z plejády 
šancí dokázala všechny zahodit, 

ukázali jim domácí, jak vypadá 
střelecká produktivita.

V prvním poločase toho příliš 
k vidění nebylo. Všem zatrnulo, 
když pro zranění musel ze hřiště 
Macík. Jeho absence se v plné 
nahotě ukázala po změně stran, 
kdy hráči Sparty zcela ovládli 
hru. Jedna šance střídala druhou, 
většina jich končila těsně vedle 
levé tyče Němečkovy branky 
nebo přímo na skvěle chytajícím 
rájeckém brankáři. Brno se do-
čkalo trestu. Při jednom z ojedi-
nělých výletů Rájce na jeho půli 
se kopala standardka z hranice 
zhruba dvaceti metrů. Míč si po-
stavil Šmerda a nedal chytrým 
obloučkem soupeřovu gólmano-
vi šanci. Dokonalá sprcha pro do 
té doby jasně lepší hosty. Ti se 
však přece jenom ještě vzchopili 
k závěrečnému hektickému tla-

ku. Když ale jejich brankář šel 
na roh v samém závěru prodlou-
žení, Ráječtí se zmocnili míče 
a z brejku mladíček Macháček, 
ač z počátku nevybíravě bráněn,  
poslal míč do opuštěné svatyně. 

Po zápase jako vždy sípající 
kouč Záleský byl spokojen jen 
s body. „Soupeř byl minimál-
ně o třídu lepší. Náš výkon byl 
bojácný, nevýrazný. Měli jsme 
velké štěstí,“ přiznal. 

Bavory – Ráječko 1:0 (1:0). 
Ráječko: Rettegy – Karaffa, 
Maška, Španěl, Beneš – Starý, 
Sehnal V. (80. Badura), Sehnal 
J., Bartoš (80. Štrajt) – Karásek, 
Neděla (61. Dědeček).

Hned ve 2. minutě se měnil 
ukazatel skóre. Postarali se o to 
domácí, když dálková střela ze 
třiceti metrů překvapila Rette-
gyho. Málokoho v ten moment 

napadlo, že další branka již 
v tomto utkání nepadne. Zápas 
měl celkově vyrovnaný průběh. 
A to přestože Olympia hrála 
poslední více než čtvrthodinu 
v devíti. Nejprve musel jít do 
brány náhradní gólman Děde-
ček, protože Rettegy se šel po 
druhé žluté v 61. minutě před-

časně osprchovat, krátce nato 
ho ze stejného důvodu napo-
dobil Jan Sehnal. I přes toto 
citelné oslabení sahalo Ráječko 
v závěru po vyrovnání, nepřála 
mu však štěstěna. 

Další výsledky: Židenice – Ta-
sovice 2:2, Hrušky – Bohunice 
1:3, Ratíškovice – Ivančice 1:1, 

Jana Sotáková 
má bronz

Blansko - Blanenská atletka 
Jana Sotáková ukončila letošní 
úspěšnou sezónu. Na její závěr 
ještě vybojovala bronzovou me-
daili z MČR družstev juniorek. 
„Ve všech čtyřech závodech na 
400 m př. Jana ani jednou ne-
prohrála a celkově získala pro 
družstvo JAC Brno téměř 80 
bodů. Byla druhá v počtu bodů 
v družstvu,“ je spokojen její tre-
nér Jiří Ošlejšek. V posledním 
závodě na 100 m překážek si vy-
tvořila nový osobní a samozřej-
mě okresní rekord časem 14,86 
s. „V současné době absolvuje 
tři reprezentační soustředění ve 
Vysokých Tatrách, v Krkonoších 
a v západních Čechách,“ prozra-
dil Ošlejšek.  (bh)

Rájec-Jestřebí - Sparta 2:0  Foto Bohumil HlaváčekRájec-Jestřebí - Sparta 2:0  Foto Bohumil Hlaváček

  Foto Jiří Ošlejšek  Foto Jiří Ošlejšek

Boskovické gymnazistky pojedou na republikuBoskovické gymnazistky pojedou na republiku

Krajské přebornice. Tým dívek z Gymnázia Boskovice zvítězil na krajském přeboru v přespolním běhu v Ho-
doníně a bude v sobotu startovat na republikovém fi nále v Novém Městě na Moravě. Na snímku s rovněž 
úspěšnými gymnazisty z Blanska, kteří vybojovali krajské stříbro. Foto Bohumil Hlaváček


