
vymodlit si penaltu, rozhodčí 
jeho pokus označili správně za 
fi lmování a odměnili ho žlutou 
kartou. Podzimní rozloučení 
s domácím publikem v žádném 
případě nevyšlo, naopak. Blan-
sko podalo prachbídný výkon 
a hostům tři body doslova při-
neslo na stříbrném podnose.

Řekli po utkání
Alois Ťoupek, prezident 

FK APOS Blansko: Kluci 
dnes podali tristní výkon. Ne-
viděl jsem žádný pohyb, důraz. 
Prostě nic, co by dokázalo ne-
příznivý průběh 
zvrátit. Hráči 
nedokázali dát 
sobě ani klubu něco navíc. 

Zbyněk Zbořil, trenér: 
Tímto zápasem jsme shodili 
vše, co jsme na podzim dosud 
udělali. Nikdo nemůže říct, že 
ho odjezdil. Mělo to být povin-
né vítězství. Viděli jste sami. 
Slovo omluva lidem, kteří zde 
přišli, je slabé. Nemám pro to 
vysvětlení.

FC Forman Boskovice - FC 
Slovan Rosice 3:1 (2:1). Bran-
ky: 7. vlastní, 13. Ošlejšek, 
89. Vorlický - 33. Dvořáček. 
Boskovice: Gruber - Horák 
Jakub (58. Doležel), Václavek, 
Martínek, Vykoukal, Horák 
Jan, Preč, Ošlejšek, Žilka (61. 

Matula), Janíček, Vorlický (90. 
Odehnal). Rosice: Horna - Opr-
chal, Komárek, Dufek, Dvořá-
ček (61. Černý), Kučera, Pšikal 
(82. Císař), Gamba, Malata, Ví-
támvás, Lajcman. ŽK: Janíček, 
Vorlický, Horák Jakub, Horák 
Jan, Doležel - Vítámvás, Lajc-
man. Diváků: 150. Rozhodčí: 
Hitzger. 

Domácí Boskovice zahájily 
boj o záchranu velice nervózně, 
Rosice měly od začátku navrch. 
Ale v 8. minutě hostující Vi-
támvás malou domů překvapil 
svého brankáře a domácí se uja-

li vedení - 1:0. 
Ve 13. minutě 
po akci celé-

ho útoku střílel Ošlejšek - 2:0. 
Forman měl i další šance, kte-
ré vyvrcholily neuznáním gólu 
Horáka pro ofsajd. Naopak hos-
té z Rosic po pěkné centrované 
akci z levé strany snížily ve 33. 
minutě dorážkou Dvořáčka – 
2:1. Těsně před přestávkou po 
volném přímém kopu z hranice 
velkého vápna orazítkoval bos-
kovickou tyč nejlepší hráč hos-
tů Malata. 

Druhý poločas začal náporem 
Rosických, kteří se pokoušeli 
vyrovnat po sérii rohů. Největ-
ší šanci měl ale v 64. minutě 
domácí Ošlejšek, který daleko-
nosnou střelou jen těsně minul 
branku soupeře. Stejný hráč po 

odraženém míč o pět minut poz-
ději vystrašil rosického gólma-
na. Domácí chtěli zápas rozhod-
nout. V 81. minutě ještě po rohu 
a hlavičce Janíčka vykopl míč 
z prázdné branky hostující sto-
per, aby se nakonec přece jenom 
ještě dočkali po samostatné akci 
vynikajícího Vorlického. Ten 
dvě minuty před koncem upravil 
konečné skóre – 3:1. 

Další výsledky: Šardice – 
Pelhřimov 2:0, Uherský Brod 
– Napajedla 2:0, Velké Meziřičí 
– Otrokovice 1:1, Protivanov – 
Rousínov 0:3, Třebíč – Slovác-
ko B 1:2, Vyškov – Žďár 1:2. 
  1.  Šardice  15  11  3  1  38:7  36 
  2.  Slovácko B  14  9  2  3  31:13  29 
  3.  Žďár  14  9  1  4  28:15  28 
  4.  Třebíč  14  7  4  3  21:14  25 
  5.  Pelhřimov  14  6  3  5  23:17  21 
  6.  Rosice  14  6  2  6  24:25  20 
  7.  V. Meziřičí  14  6  2  6  17:26  20 
  8.  Otrokovice  14  5  4  5  17:14  19 
  9.  Konice  14  5  3  6  19:22  18 
  10.  Protivanov  14  6  0  8  17:25  18 
  11.  Blansko  15  4  5  6  19:22  17 
  12.  Boskovice  14  4  4  6  21:29  16 
  13.  Uh. Brod  14  3  4  7  14:23  13 
  14.  Rousínov  14  3  4  7  15:25  13 
  15.  Vyškov  14  4  1  9  13:23  13 
  16.  Napajedla  14  3  2  9  12:29  11 

Další kolo: Otrokovice – 
Žďár, Rosice – Třebíč, Napa-
jedla – Boskovice, Rousínov 
– Uherský Brod, Slovácko B 
– Vyškov, Velké Meziřičí – Šar-
dice, Konice – Protivanov, Pel-
hřimov – Blansko.

úterý 3. listopadu 2009      SPORT16
Fotbalisté Boskovic vybojovali na domácí půdě tři důležité body v utkání s mužstvem z Rosic

Blansko se rozloučilo s diváky ostudným výkonem

divizedivize

Rájec-Jestřebí zachraňoval bod v nastavení. Ráječko padlo
Bohumil Hlaváček

Rájec-Jestřebí, Ráječko - Jen 
bod pro celky z našeho okresu 
v dalším kole krajského přeboru. 
A s bídou, Ráječtí jej zachra-
ňovali v posledních sekundách 
domácího utkání s hodonínským 
béčkem Šardic. Ráječko nakonec 
plakalo hořké slzy v Moravském 
Krumlově, kde mělo po většinu 
hrací doby převahu.

MKZ Rájec-Jestřebí – 
VSM Hodonín-Šardice 2:2 
(0:1), Ostrý, Koláček. Rájec: 
Němeček – Škvarenina, Kug-
ler, Nedělník, Koláček – Sehnal 
(74. Bezděk), Flígl, Šmerda, 
Reiter (90. Sedlák) – Ostrý (35. 
Macháček), Sova.

Domácí se dostali do velké 
šance hned v 1. minutě, zůsta-
la ale nevyužita. Celou první 
půli pak měli více ze hry hos-
té. Projevili to i brankou ve 25. 
minutě. Ideální centr proměnil 
hlavou Sněhota. Po změně stran 
hrozili z brejků, měli i nadále 
herní převahu. Jedna z jejich 

střel skončila na břevně. V 60. 
minutě bylo pro Rájec již zle. 
Autorem druhé branky byl 
Vacula. Po šesti minutách ale 
znovu vykřesal jiskřičku nadě-
je Ostrý, když hlavou proměnil 
centr z boku. Hosté mohli roz-
hodnout, brejk tří na jednoho 
ale nedokázali proměnit. Když 
se již hrstka diváků smiřovala 
s domácí porážkou, přišel roh 
v nastaveném čase. Koláček se 
zavěsil do vzduchu a hlavou 
rozvlnil síť hodonínské branky.

„Hosté byli lepší. Chci říci 
jednu věc. I tento tým z konce 
tabulky, stejně jako Sparta Brno 
před dvěma týdny, byl herně 
vyspělejší než my. Musím proto 
zdůraznit, v čem je naše kvalita. 
Standardní situace. Nedáváme 
branky po krásných vypraco-
vaných akcích, na to nemáme. 
Moji kluci ale dokážou přesto 
získávat body, to se cení,“ po-
chválil své svěřence trenér Jiří 
Záleský. Jak dodal, na umístění 
na samém vršku tabulky to stále 
zaplaťpánbů stačí. 

FC Moravský Krumlov 
– SK Olympia Ráječko 1:0 
(0:0). Ráječko: Dědeček – Be-
neš, Maška, Karaffa, Koutný – 
Štrajt (65. Badura), Sehnal V., 
Španěl, Šenk (75. Kopecký) – 
Karásek, Starý. 

Plejádu zahozených šancí 

předvedli Ráječkovští v prvním 
poločase. Jak vyjmenoval trenér 
Lubomír Zapletal, třikrát v ní 
byl Karásek, dvakrát Šenk či Vít 
Sehnal, Starý nastřelil břevno. 
Domácí se za celé utkání dosta-
li do dvou, neproměnili rovněž 
žádnou. Rozhodla první minuta 

druhého poločasu, kdy střela 
Závišky ze třiceti metrů skočila 
před Dědečkem a skončila za 
jeho zády. Domácí se ve zbytku 
utkání zmohli jen na nakopáva-
né míče, na zisk tří bodů jim to 
ale pro tentokrát stačilo. „Če-
káme na to, kdy se na nás zase 

usměje štěstí, trochu nám letos 
chybí,“ posteskl si Zapletal. 

Další výsledky: Židenice – 
Sparta 2:0, Hrušky – Kyjov 2:3, 
Ratíškovice – Bohunice 2:3, 
Kuřim – Tasovice 2:1, Znojmo 
B – Velká 2:2, Bavory – Ivan-
čice 1:1. 
 1. Bavory 14 10 2 2 31:10 32 
 2. Rájec 14 10 1 3 26:10 31 
 3. M. Krumlov 14 9 3 2 23:13 30 
 4. Židenice 14 9 2 3 36:18 29 
 5. Tasovice 14 7 5 2 25:17 26 
 6. Bohunice 14 7 2 5 28:24 23 
 7. Znojmo B 14 7 1 6 36:22 22 
 8. Ivančice 14 5 4 5 19:19 19 
 9. Velká n/V 14 5 3 6 20:21 18 
 10. Sparta 14 5 1 8 25:27 16 
 11. Kuřim 14 4 3 7 12:25 15 
 12. Ráječko 14 4 2 8 7:14 14 
 13. Hodonín 14 3 3 8 19:32 12 
 14. Ratíškovice 14 3 2 9 11:32 11 
 15. Hrušky 14 3 1 10 13:29 10 
 16. Kyjov 14 1 5 8 13:31 8 

Příští kolo: Hodonín – Rá-
ječko, Tasovice – Bavory, Bo-
hunice – Kuřim, Sparta – Ra-
tíškovice, Kyjov – Židenice, 
Ivančice – Znojmo B, Velká 
n/V – Moravský Krumlov, Rá-
jec-Jestřebí – Hrušky. Rájec-Jestřebí - Hodonín 2:2  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček
Jaroslav Oldřich

Blansko, Boskovice - Bosko-
vice své svěřence o divizním ví-
kendu potěšily ziskem tří bodů 
z utkání s Rosicemi. O Blansku 
se to říct nedá. Výkon proti 
Konici byl tristní, průměrného 
soupeře doslova donutili vyhrát. 
Shodili tak svůj solidní výkon 
proti výborným Šardicím ze 
středeční předehrávky. Domácí 
podzimní loučení bylo velmi 
smutné. 

FK APOS Blansko – Sokol 
Konice 0:2 (0:1). Branky: 11. 
Machálek, 58. Rus. Blansko: 
Slanina - Hájek, Vlček, Pokor-
ný, Šíp - Bubeníček, Němec 
(63. Kostka), Kleveta (C) (63. 
Janíček), Fous (79. Pernica) - 
Traxl, Bednář. Konice: Kme-
cik (C) - Klobáska (82. Řehák), 
Rus, Voral, Hloch - Navrátil (88. 
Kaprál), Macháček, Rajnoha, 
Schön - Machálek - Hlouš (73. 
Křeček). ŽK: Fous, Bednář. Di-
váků: 180. Rozhodčí: Ságl.

  Více na www. fkblansko.cz
Zápas začal ze strany Blanska 

rozpačitě. Nikoho v tu chvíli ne-
napadlo, že to tak zoufale bude 
vypadat z jeho strany po celých 
devadesát minut. A Konice za-
větřila šanci. Hned záhy musel 
Slanina poprvé zasahovat, v 10. 
minutě pak po Hlošově střele 
znovu. A pak náznaky přešly 
v pohromu. Nikým neatakova-
ný Machálek se na hranici váp-
na opřel do míče a síť se zavl-
nila – 0:1. Domácí to kupodivu 
neprobralo a hosté byli nadále 
lepší. Blansko se dostalo do je-
diné šance po Bednářově stan-
dardce. Míč propadl ke Kleve-
tovi a i hráč s jeho zkušenostmi 
se zařadil po bok svých trochu 
trapných kolegů - ač sám proti 
Kmecikovi, šanci trestuhodně 
zahodil. 

Ani poločasová přestávka 
Blanenské neprobudila a jejich 
trápení pokračovalo. Trest byl 
zákonitý. V 58. minutě při-
šel zmatek v domácím vápně 
a s trochou štěstí skončil míč 
v síti nešťastného nevinného 
Slaniny – 0:2. Všem bylo jasné, 
že je rozhodnuto. A bylo tomu 
tak. Blansko spod deky nevy-
kouklo ani ve zbytku utkání. Až 
trapně působil pokus Bednáře 

Středeční předehrávka
V předehrávce 16. kola zavítal na stadion v Údolní ulici suverén-

ní lídr tabulky Šardice. Soupeři se rozešli smírně.
FK APOS Blansko - FK Šardice 0:0. FK APOS Blansko: Sla-

nina - Pokorný, Vlček, Kleveta (C) (73. Hájek), Šíp (80. Nečas) - 
Bubeníček, Němec, Kostka (65. Janíček), Fous - Traxl, Bednář. Tre-
nér: Zbyněk Zbořil. ŽK: Kostka, Traxl - Šálek, Válek. Diváků: 200. 
Rozhodčí: Langhammer. FK Šardice: Štěpnička - Sukup, Kopčil 
(C), Spazier P., Spazier M. - Válek, Šálek, Pacl, Crla (78. Zapletal) - 
Švrček, Kobylík. Trenér: František Ondrůšek. 

 Více na www.fkblansko.cz 
Hrálo se od začátku hodně takticky. Šardice se od úvodního hviz-

du prezentovaly kombinační hrou, Blanenští se spoléhali na organi-
zovanou obranu a pokoušeli se svého soka překvapit rychlými proti-
útoky. V 8. min. zahrával trestný kop Válek, pozorný Vlček odvrátil 
jeho centrovaný míč na roh. Domácí vyzkoušeli pozornost brankáře 
Štěpničky poprvé ve 13. minutě. Trestný kop Němce strážce hostují-
cí branky vyboxoval, následnou střelu Fouse tečoval mimo Pokorný. 
Všem domácím příznivcům zatrnulo nedlouho poté. Pacl vysunul 
na levé straně Švrčka, ten si šikovně obhodil Vlčka, pronikl až před 
Slaninu, z úhlu však zamířil nepřesně. Ve 24. minutě se rýsovala na-
dějná příležitost pro domácí. Po Bednářově vysunutí záložník Fous 
uháněl po levé straně, jeho akci zastavil pouze za cenu faulu Kopčil. 
Standardní situaci domácí využít nedokázali. Ve 29. min. pálil po 
trestném kopu Němce Šíp, možné nebezpečí zažehnal odkopem Petr 
Spazier. Pozorný byl i brankář Štěpnička, který další zárodek domá-
cí příležitosti utnul včasným vyběhnutím. Ve 33. min. byl dvakrát 
v krátkém sledu v permanenci Slanina, který si poradil s hlavičkou 
Švrčka a s pokusem Kobylíka. Hostující útočník nebyl úspěšný ani 
dvě minuty nato po zklepnutí Crly. Oba týmy nebyly v zakončení 
úspěšné ani těsně před odchodem do kabin. Střela blanenského Kost-
ky měla spíše propagační charakter, po Šálkově standardní situaci na 
druhé straně hřiště hlavičkoval z pěti metrů nad branku Petr Spazier. 

Do druhého poločasu vstoupili aktivněji hosté. Jejich pokusy ze 
začátku nechávaly Slaninu klidným, jako by však byly předzname-
náním věcí příštích. V 53. min. se hosté dožadovali, možná právem, 
odpískání penalty po zákroku Klevety na Švrčka, rozhodčí nechal 
pokračovat ve hře. V 62. min. hlavičkoval po standardní situaci Kop-
čila Petr Spazier, Slanina, i když podklouzl, dokázal míč vytáhnout 
na tyč. Domácí brankář se zaskvěl i za další dvě minuty, kdy fan-
tastickým zákrokem vyrazil ránu Švrčka. V 69. min. dobře krouce-
ný centr Válka nikdo netečoval a ten skončil těsně vedle pravé tyče 
blanenské branky. Po této sérii hostujících šancí mohlo udeřit Blan-
sko. Bubeníčkovu ideální pobídku v 73. min. nevyužil Traxl, který 
v ideální pozici zamířil vedle. Ke konci utkání stále více přibývalo 
osobních soubojů a nervozity. Fotbalověji však stále lépe působily 
Šardice. Ty se o tři body praly až do samotného závěru a Slanina se 
opět činil. V 87. min. hlavičkoval volný Zapletal přesně do míst, kde 
stál domácí brankář. Ten se vytáhl i o minutu později, když umístě-
nou střelu Kobylíka vyrazil na roh. V zajímavém utkání se diváci 
branky nedočkali, mnoho z nich však muselo smeknout před výko-
nem hostů, kteří se v Blansku prezentovali vyspělým a kompaktním 
výkonem. Blanenští si však bodový zisk za bojovný výkon také za-
sloužili, podržel je fantastický Slanina. 

Jan Nečas, fotbalový odborník: Je vidět,že proti silnějšímu sou-
peři se naši hráči vytáhnou a odehrát kvalitní utkání dokáží. Škoda 
jen, že to bylo jenom za první poločas. Ten byl vyrovnaný a příleži-
tosti ke vstřelení branky byly na obou stranách. Stále zlobil Kobylík, 
který byl neustále v pohybu. Chyběl mu asi Režný, aby jejich pro-
duktivita byla vyšší. Druhý poločas se odehrál v režii hostů, šance 
Kobylíka,Válka byly výrazné. Blansko podržel Alda Slanina, který 
má velkou zásluhu na přijatelném výsledku. Zdálo se mi, že od 65. 
minuty domácí mužstvo ztrácelo projev a chyběly síly. Vlček dobře 
zapadl do obrany.  (boh,bh)

Porážka. Blansko podalo v posledním letošním domácím představení ostudný výkon a podlehlo prů-
měrné Konici 0:2.  Foto Bohumil Hlaváček


