
poslal Fatru do vedení – 1:0. 
O dvě minuty později se kolem 
Martínka na hranici vápna bez 
problémů otočil další domácí 
hráč a zvýšil - 2:0. Hosté nevě-
děli, kam dřív skočit, od další 
pohromy je zachránila tyč a pak 
dva skvělé zákroky Grubera. 
Ale i ten si vybral slabší chvil-
ku, když ve 28. minutě neudržel 
přízemní centr a dobíhající hráč 
Fatry mu mohl jen poděkovat - 
3:0. A za další tři minuty opět 
udeřilo, tentokrát tvrdá střela 
domácího záložníka z pětadva-
ceti metrů proletěla chumlem 
hráčů před hostující brankou 
a od Doležela se odrazila do 
sítě – 4:0. Od potupné pětky 
zachránil hosty Gruber, který za 
dvacet vteřin zlikvidoval samo-
statnou akci domácího útočníka, 
který prošel středem. Napajedla 
pod dojmem vysokého náskoku 
podstatně ubrala na obrátkách 

a dovolila hostům snížit. Ve 40. 
minutě se hráči Formanu popr-
vé dostali do soupeřova vápna 
a Žilka střelou z úhlu stanovil 
výsledek poločasu – 4:1.

Trenér Weisser v půli ko-
nečně zareagoval na dění na 
hřišti, mužstvo přeskupil a tak 
se hra vyrovna-
la. Nutno říci, 
že domácím 
znatelně docházely síly, ale 
hosté toho nedokázali využít. 
Jedinou světlou výjimkou byla 
akce Vorlického v 62. minutě. 
Ten prošel přes šest soupeřo-
vých hráčů, položil si branká-
ře a vykřesal pro hosty jiskru 
naděje – 4:2. Jenže přes veške-
rou snahu toho boskovičtí víc 
nedokázali. I když útočnou hru 
přišel třináct minut před kon-
cem posílit Stara, Fatra poho-
dlně dvoubrankové vedení udr-
žela. Tým Boskovic tak znovu, 

letos potřetí, prohrál na hřišti 
posledního celku tabulky a za 
předvedenou hru se tentokrát 
musel docela stydět.

FK Pelhřimov - FK APOS 
Blansko 2:2 (1:2). Branky: 41. 
Čihák z pen., 69. Krtek – 27. 

Kleveta, 32. 
Bednář. Blan-
sko: Švancara 

- Bubeníček, Němec, Pokorný, 
Šíp - Nečas (80. Cupal), Janíček, 
Kleveta, Hájek (90. Zouhar) - 
Traxl (67. Pernica), Bednář. Tre-
nér: Zbyněk Zbořil. Rozhodčí: 
Kolář. ŽK: Nepovím, Kořínek – 
Nečas, Němec, Švancara, Hájek. 
ČK: 45. po druhé ŽK Němec. 
Diváků: 220.

V úvodu utkání byli více vidět 
domácí a střelou těsně vedle se 
uvedl Kořínek. Stejně se vedlo 
o deset minut později Krtkovi 
při standardce. První půlhodina 

se chýlila ke konci, když se pro-
sadili hosté. Bubeníček se pro-
sadil a po jeho přihrávce přesně 
k tyči zamířil Kleveta – 0:1.

Domácí mohli hned vy-
rovnat, Švancara ale Lišku 
vychytal. Naopak. Bednář se 
nadechl k odvážnému průniku 
a drze jesličkami přidal druhou 
branku Blanska – 0:2. Pojistku 
mohl přidat Nečas, neměl ale 
při sólu klid v koncovce. Pak 
přišly dvě špatné chvíle pro 
hosty. Nejprve byl ve 41. mi-
nutě faulován Krtek a pískala 
se penalta. Čihák – 1:2. A na-
víc si těsně před odchodem do 
kabin neodpustil drzé připo-
mínky na adresu rozhodčího 
Němec, uviděl druhou žlutou 
kartu a po červené oslabil na 
zbytek utkání své mužstvo. 

Podle očekávání to Pelhři-
mov povzbudilo. Blanenští se 
logicky stáhli a bránili naděj-
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Blansko sahalo v Pelhřimově dlouho po třech bodech, nakonec bylo rádo za zisk jen jednoho

Boskovičtí v Napajedlech zaspali úvod a prohráli

divizedivize

aktuálněaktuálně Václav Kolář a Martin Kakáč jsou mistry republiky

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Napajedla, Pelhřimov - 
Špatný výkon Boskovic, který 
jen zázrakem neskončil velkým 
debaklem, trocha smůly na ko-
pačkách Blanska, které vedlo 
v Pelhřimově o dvě branky 
a nakonec se muselo spokojit 
s remízou. Tak se dá charakteri-
zovat uplynulý divizní víkend. 

Vzhledem k faktu, že přede-
hrávané 16. kolo bylo odloženo 
na jaro, byla to současně derni-
éra v tomto roce.

Fatra Napajedla - Forman 
Boskovice 4:2 (4:1), Branky: 
14. Melichárek, 15. Huťka M., 
28. Haša, 33. vlastní - 40. Žil-
ka, 62. Vorlický. Boskovice: 
Gruber - Horák Jak. (77. Stara), 
Martínek, Kocůrek, Vykou-
kal – Doležel, Ošlejšek, Preč, 
Žilka (46. Matula) – Vorlický, 
Janíček. Trenér: Radim Weis-
ser. Rozhodčí: Kučerík. ŽK: 
Kameník, Kučera – Kocůrek. 
Diváků: 115.

Na lavičce Boskovic zůstal 
překvapivě Jan Horák, který 
v minulých zápasech patřil jed-
noznačně k nejlepším, do obra-
ny se po zranění vrátil Kocůrek. 
První akce sice patřila hostům, 
když střelu mimo poslal Vor-
lický, pak se však rozjel až 
neuvěřitelný kolotoč domácích 
akcí, podporovaný obrovskými 
chybami boskovické obrany. Ve 
12. minutě při centru z pravé 
strany neuhlídal Horák soupe-
řova útočníka a ten pohodlně 

ný výsledek. Od 64. minuty se 
ale museli obejít bez útočníka 
Traxla, který si po střetu s pro-
tihráčem poranil záda a byl 
odnesen z hřiště na nosítkách. 
V 68. min. se domácí dožado-
vali odpískání dalšího pokuto-
vého kopu po střetu Klevety 
s Krtkem, píšťálka rozhodčího 
zůstala tentokrát němá. Vy-
rovnání se ale domácí dočkali. 
Obránce Smrčka našel přeta-
ženým centrem u zadní tyče 
Krtka a ten poslal míč hlavou 
za Švancarova záda - 2:2. Ve 
zbytku utkání domácí stále 
hrozili především po rohových 
kopech a centrovaných míčích, 
Blanenští si však s těmito situa-
cemi dokázali poradit a ze hřiš-
tě nováčka si odvezli vzhledem 
k průběhu druhé půle nakonec 
cenný bod. 

Další výsledky: Otrokovice – 
Žďár 0:1, Rousínov – Uherský 
Brod 1:2, Slovácko B – Vyškov 
2:1, Konice – Protivanov 1:1, 
Rosice – Třebíč odl., Velké Me-
ziřičí – Šardice odl. 
  1.  Šardice  14  11  2  1  38:7  35 
  2.  Slovácko B  15  10  2  3  33:14  32 
  3.  Žďár  15  10  1  4  29:15  31 
  4.  Třebíč  14  7  4  3  21:14  25 
  5.  Pelhřimov  15  6  4  5  25:19  22 
  6.  Rosice  14  6  2  6  24:25  20 
  7.  V. Meziřičí  14  6  2  6  17:26  20 
  8.  Otrokovice  15  5  4  6  17:15  19 
  9.  Konice  15  5  4  6  20:23  19 
  10.  Protivanov  15  6  1  8  18:26  19 
  11.  Blansko  15  4  5  6  21:24  17 
  12.  Uh. Brod  15  4  4  7  16:24  16 
  13.  Boskovice  15  4  4  7  23:33  16 
  14.  Napajedla  15  4  2  9  16:31  14 
  15.  Rousínov  15  3  4  8  16:27  13 
  16.  Vyškov  15  4  1  10  14:25  13 Napajedla - Boskovice 4:2 Foto adam.s 

Bohumil Hlaváček

Brno - Závěrečnými závody 
skončil seriál Pivovar Černá 
Hora Mistrovství České repub-
liky v biketrialu. Již tradičně 
se konaly na brněnském vý-
stavišti v rámci podzimního 
veletrhu Sport Life. „Tentokrát 
jsme měli k dispozici celý pa-
vilon G2. Byly to velice dobré 
podmínky. Diváci mohli blízko 
k tratím a proto byly sekce pro 
ně velmi atraktivní,“ pochva-
loval si ředitel závodu Radim 
Kakáč. Ten i coby trenér měl 
na tratích svoje želízka v ohni. 
Václav Kolář v elitě i Martin 
Kakáč v juniorech měli již před 
tímto posledním podnikem se-
riálu titul, jak se říká, v kapse 
a mohli si ho proto vychutnat.

Vašek Kolář tentokrát ve 
vlastním závodě nevyhrál, přes-
to byl spokojen. „Titul jsem měl 
jistý, jel jsem v klidu, pohodič-
ku. Jedno mi to nebylo, ale ner-
vy nepracovaly. V prvním kole 
jsem udělal dvě chybičky, které 
mne stály dva trestné body,“ po-
psal první polovinu závodu ka-

tegorie Elite. Vedl jeho velký ri-
val Peter Barták ze Slovenska s 
nulou, druhý byl Roman Chvoj-
ka s jedním trestným bodem. 

„Ve druhém kole jsem chtěl jet 
za nulu, v jedné sekci jsem ale 
spadl a dostal pětku. Celkově to 
stačilo na třetí místo. Jsem však 

spokojený,“ usmíval se. Pořadí 
po prvním kole se nezměnilo. 

Náladu si vylepšil Kolář v zá-
věrečném fi nále, kam se probo-

jovali nejlepší jezdci ze všech 
kategorií. Za velkého diváckého 
zájmu ani jednou nechyboval, 
stejně se vedlo ale ještě dvěma 
biketrialistům. Při rozhodují-
cí jízdě, kdy rozhodovalo, kdo 
projede sekci nejrychleji, byl 
nejlepší a zvítězil. „Teď mne 
čeká pomyslný zimní spánek, 
kolo půjde na čas do sklepa. 
Tento školní rok maturuju, tak-
že dojde i na školu,“ připustil 
osmnáctiletý borec.

Martinu Kakáčovi se již tak 
nedařilo. „Byl na tom podobně 
jako Vašek. On má však trochu 
jinou náturu. Místo, aby ho to 
uklidnilo, zbytečně chyboval. 
Tak trochu tradičně. Zkoušel 
věci, nešlapal takticky a skončil 
na čtvrtém místě. Potřebuje to 
trochu v hlavě srovnat,“ hodnotil 
jeho výkon trenér a otec v jedné 
osobě Radim Kakáč. Přesto to 
znamená pro Martina Kakáče 
postup do elitní kategorie pro 
příští rok. Další blanenský jezdec 
Václav Gryc skončil v Brně tře-
tí, stejná příčka mu patří i v cel-
kové klasifi kaci. „Jednoznačně 
úspěch,“ pochválil ho Kakáč.

Mistr republiky. Václav Kolář se rozloučil s letošní sezónou vítězstvím ve velkém fi nále na brněnském 
výstavišti, kde pořadatelé postavili zajímavé tratě v pavilonu G2. Foto Bohumil Hlaváček

Ráječtí fotbalisté se loučili s domácím publikem pouze bezbrankovou remízou
Rájec-Jestřebí, Ráječko - 

Jen málo chybělo, aby Rájec 
přezimoval na první příčce ta-
bulky krajského přeboru. Ne-
dokázal však Hruškám vstřelit 
branku a soupeři se rozešli po 
bezbrankové remíze. Ráječko 
se loučilo opět těsnou prohrou. 
Ukončilo tak symbolicky nevy-
dařený podzim, během kterého 
dokázali dát jen chabých devět 
gólů.

Rájec-Jestřebí - Sokol Hruš-
ky 0:0. Rájec-Jestřebí: Hla-
voněk – Reiter (75 Bezděk), 
Škvarenina, Kugler, Sehnal (80 
Sedlák) – Koláček, Flígl, Šmer-

da, Nedělník – Ostrý, Sova (46 
Macháček).

Zápas začal svižně a hned 
ve 4. minutě se v jasné šanci 
ocitl Šmerda, pohrdl jí však. 
Jeho klička brankáři byla příliš 
dlouhá. Po dvaceti minutách se 
zase třepali Ráječtí, Hlavoněk 
ale nadvakrát zachránil. Hrálo 
se nadále sympaticky otevřeně. 
Reiterovu střelu jen s námahou 
zachránil brankář hostí. Flígl se 
prosmýkl zprava a znovu jen 
gólman způsobil, že se skóre 
nezměnilo. V 33. minutě pak 
pálil Škvarenina, střela ale byla 
zblokovaná.  

Po změně stran se obraz hry 
příliš nezměnil. Rájec měl nadá-
le mírně více ze hry, nedokázal 
to ale brankově vyjádřit. Jeho 
šance navíc již nebyly z rodu 
tutových a tak se body dělily po 
bezbrankové remíze. „Dnes jsem 
byl trochu zklamaný, že jsme 
nevyhráli, přesto ale hráčům dě-
kuji za nasazení. Bez Macíka to 
bylo těžké, chyběl. Škoda, mys-
lel jsem, že bychom mohli přezi-
movat na čele,“ pokrčil rameny 
trenér Jiří Záleský. 

RSM Hodonín-Šardice B – 
SK Olympia Ráječko 3:2 (1:1), 
Španěl, Sehnal J. Ráječko: 

Dědeček (61. Polák) – Bartoš, 
Maška, Karaffa, Beneš – Starý, 
Karásek, Španěl, Štrajt (70. Ba-
dura) – Sehnal J., Neděla.

Utkání se hrálo na velice těž-
kém terénu. Hosté se již po čtvrt-
hodině hry ujali vedení. Starý 
přihrál pěkně zpětně pod sebe 
a Španěl bez přípravy poslal 
míč do sítě. Krátce nato bylo ale 
srovnáno. Po rohovém kopu do-
šlo ke skrumáži a z ní se ocitl míč 
za Dědečkovými zády. Domácí 
pak hrozili za standardek, marně 
však. Na druhé straně se objevil 
v 43. minutě v šanci Starý, zblíz-
ka ale trefi l jen gólmana. Roz-

hodlo se brzy po změně stran. 
Slabší chvilku si vybral Děde-
ček. V 55. minutě inkasoval po 
střele ze třiceti metrů, po chvíli 
dostal další branku ze skrumáže 
a v brance ho nahradil mladičký 
Polák. Ten již čisté konto udržel, 
na body pro Ráječko to ale ne-
stačilo. Olympia totiž dokázala 
jen snížit z penalty po faulu na 
Sehnal, kterou sám postižený 
proměnil. Další jejich šance již 
zůstaly nevyužity a tak Ráječko 
opět o jeden gól prohrálo.  (bh)

Další výsledky: Tasovice – 
Bavory 2:0, Bohunice – Kuřim 
4:4, Sparta – Ratíškovice 3:2, 

Kyjov – Židenice 0:1, Ivanči-
ce – Znojmo B 4:0, Velká – M. 
Krumlov 2:2. 
  1.  Židenice  15  10  2  3  37:18  32 
  2.  Bavory  15  10  2  3  31:12  32 
  3.  Rájec  15  10  2  3  26:10  32 
  4.  M. Krumlov  15  9  4  2  25:15  31 
  5.  Tasovice  15  8  5  2  27:17  29 
  6.  Bohunice  15  7  3  5  32:28  24 
  7.  Znojmo B  15  7  1  7  36:26  22 
  8.  Ivančice  15  6  4  5  23:19  22 
  9.  Sparta  15  6  1  8  28:29  19 
  10.  Velká n/V  15  5  4  6  22:23  19 
  11.  Kuřim  15  4  4  7  16:29  16 
  12.  Šardice  15  4  3  8  22:34  15 
  13.  Ráječko  15  4  2  9  9:17  14 
  14.  Hrušky  15  3  2  10  13:29  11 
  15.  Ratíškovice  15  3  2  10  13:35  11 
  16.  Kyjov  15  1  5  9  13:32  8 

O víkendu se konalo v Portu-
galsku mistrovství světa v sálo-
vé cyklistice. Jako obhájci titulu 
v kolové na něj odcestovali Ra-
dim Hasoň s Jiřím Hrdličkou. 
Po třetím místě v základní sku-
pině v utkání o postup do fi nálo-
vé skupiny podlehli Rakousku 
a v konečném účtování jim patří 
nepopulární čtvrtá příčka. Titul 
vybojovali favorizovaní Švýca-
ři Waldispühl s Jirickem.

Výsledky: Česko – Bel-
gie 6:0, Německo – Japonsko 
11:1, Rakousko – Švýcarsko 
3:3, Česko – Japonsko 9:2, Ra-
kousko – Belgie 2:4, Německo 
– Švýcarsko 3:5, Japonsko – 
Belgie 3:11, Česko – Švýcar-
sko 2:5, Německo – Rakous-
ko 0:5, Švýcarsko – Japonsko 
10:1, Německo – Belgie 4:0, 
Česko – Rakousko 7:4, Švý-
carsko – Belgie 3:1, Rakousko 
– Japonsko 3:1, Česko – Ně-
mecko 2:6. Vyřazovací kolo: 
Německo – Belgie 6:3. Česko 
– Rakousko 2:5. Finálová sku-
pina: Švýcarsko – Německo 
5:2, Německo – Rakousko 2:2 
(na penalty 4:2).Finále: Švý-
carsko – Německo 4:1.  (bh)


