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Předseda OFS Blansko Kristýn hodnotí uplynulou fotbalovou sezónu jako vcelku úspěšnou

Proběhla bez výraznější excesů, říká
Bohumil Hlaváček
Blansko - O uplynulé fotbalové
sezóně a o tom, na co se můžeme
těšit v nastávající
jsme si popovídali s předsedou OFS
Blansko Vladimírem
Kristýnem.
Jaká byla sezóna 2013/14 z pozice
okresu Blansko?
Vcelku se vydařila
bez nějakých excesů. Problémy, které
se objevily, se dají označit jako
běžné.
Co kauza kolem zápasu Lipovce a Rájce-Jestřebí, o které se
hodně mluvilo?
Zápas patřil do krajské kompetence, ale týkal se našich okresních týmů. Podle mého názoru
odvolací a revizní komise nakonec
dospěla ke správnému závěru. Dá
se říci, že bylo zjištěno pochybení rozhodčích i delegáta. Ten byl
shodou okolností tehdy předsedou
komise rozhodších JmKFS. Přes
prvotní rozhodnutí ve prospěch
Lipovce, byl konečný verdikt pro
Rájecké. Původně kontumovaný zápas nakonec měl výsledek
dosažený na hřišti – tedy 1:2 ve
prospěch Rájce. Mezitím ale tento
celek ztratil motivaci a odrazilo se
to v dalších výsledcích. Body se
sice vracely, ale postup Lipovce to
již neovlivnilo.
V I.B třídě byla vůbec zajímavá situace, když dva okresní
týmy hrály o postup a dva na
druhém konci tabulky…
Když se to vezme do detailu,
Lipovec si za celou sezónu I.A třídu zasloužil. Padají dva z okresu.

U dorostu se osvědčil model
se dvěma skupinami, které se po
podzimu rozdělily na jaře na ty
lepší a ty horší se započítáním
výsledků z první části. Ukázalo
se, že boskovická skupina byla
výkonnostně silnější než ta z celků z jižní části okresu s výjimkou
Rájce. Projevilo se to v celkové
tabulce. Suverénně vyhrály Cetkovice, které postoupily do kraje,
což je historický úspěch tamní
kopané. Vyrůstají tam velmi dobří
fotbalisté. V žácích byly výborné
Knínice u Boskovic. Potýkáme
se ale obecně s odlivem mládeže
k jiným sportům nebo dokonce od
sportu pryč vůbec. Rozpoutala se
kolem toho docela zajímavá diskuse. Myslím, že osvědčilo, že se
nehraje 10+1, ale věkově příbuznější starší a mladší žáci. Soutěž
10+1 se dokonce od této sezóny
nevypisuje, přihlásily se jen čtyři
kluby.

Doubravici nakonec chyběl bod.
Blanenskému béčku nepomohl
jarní ﬁniš, i když se pod vedením
trenéra Študenta hráči lepšili zápas
od zápasu. Doplatilo
na úzký kádr, ani
hráči z lavičky áčka
už nepomohli.
Podívejme
se
o třídu výš…
Kunštát hrál standardně ve špici, Boskovice také. Ty ale
také neměly moc hráčů, mužstvo je navíc
hodně mladé. Určitě jim pomůže
fakt, že se stávají farmou Prostějova. To by mělo vyřešit hodně
problémů. Bořitov hrál standardně
ve středu. I oni se stali farmou, pro
změnu navázali kooperaci s divizním Blanskem.
Co Ráječko v krajském přeboru?
Netají se vysokými ambicemi,
myslím, že oprávněně. Je vidět,
že je ﬁnančně zabezpečeno. Podle zákona o podpoře sportu, to
na obci dělají dobře, že se nebojí
klub držet, mnohde by si z toho
mohli vzít příklad. Je to na odpovídající úrovni, jak by to mělo
být. Jestliže Olympia vyhlašuje
útok na první místo, dělá to se vší
zodpovědností.
Jak vidíš působení Blanska
v divizi?
Bylo příjemným překvapením
zejména na jaře pro všechny, kdo
se pohybují v krajském fotbale.
Prokazovalo velmi dobrou výkonnost s týmem z hráčů bez větších
zkušeností. K tomu bych rád
podotkl, že jsem se zúčastnil ﬁnále
regionálního poháru, kde se utkal
jihomoravský výběr s výběrem

Dominik Špaček zakončil letní
sezónu vítězstvím v Essenu
Blansko - Protože pro plavce v kategorii mladší junioři nebyl
letos žádný vrcholný závod, neboť pro mistrovství Evropy juniorů
jsou věkem příliš mladí, rozhodlo vedení Českého plaveckého svazu spolu s reprezentačním trenérem, že vrcholem pro tuto kategorii
budou mezinárodní závody v německém Essenu. Vzhledem k omezenému finančnímu rozpočtu, nominoval svaz na tyto závody osmičku
plavců. Byla tvořena dvěma děvčaty a šesti chlapci. Dostal se do ní
i odchovanec blanenského plavání, nyní plavec Komety Brno Dominik Špaček.
Těchto závodů se zúčastnilo kromě našich přes 80 oddílů z Německa, národní juniorský tým této země, ale i Kuvajtu, Islandu, tým z USA,
Holandska, Japonska. Dominik plaval své oblíbené prsařské disciplíny.
Na 50 m skončil čtvrtý, na 100 m získal bronz a na své nejoblíbenější
trati 200 m si vytvořil svůj osobní nejlepší výkon a zaslouženě zvítězil.
Nyní ho čeká zasloužilý, i když krátký odpočinek.Teď si od plavání asi
deset dní odpočine, ale od srpna ho již budete každý den moci vidět trénovat v blanenském nebo brněnském bazénu, kde se bude připravovat
na sezónu závodů na krátkých bazénech.
(jaš, bh)

Zrcadlo Team se představí
na oslavách v Bořitově
Blansko, Bořitov - Zrcadlo Team se představí podruhé v krátké
době po sobě a znovu to bude na oslavách výročí založení fotbalového
klubu. Tentokrát to bude v Bořitově, kde oslaví čtyřicetiny.
„Není to žádné fousaté výročí, ale myslím, že jsme něco za tuto
dobu dokázali,“ usmívá se manažer klubu Alois Ťoupek. A na co zve?
V sobotu 26. července proběhne od 13 hodin slavnostní zahájení akce.
Ve 13.45 se utkají staří páni Bořitova a Černé Hory, od 15 hodin hraje
místní áčko proti Zrcadlo Teamu. V 16.15 pak se představí bořitovské
béčko proti Voděradům. „Občerstvení zajištěno, těšíme se na hojnou
účast,“ láká Ťoupek.
A kdo zatím přislíbil start v dresu Zrcadlo Teamu? Je se na co těšit.
David Bednář, Jiří Vorlický starší i mladší, Ondřej Španěl, Lukáš Martínek, Jan Havlíček, Petr Crhák, Tonda Mazal, Vlasta Bárta, Libor
Němec, Radim Farník, Martin Klimeš a další.
(bh)

AĐęĚġđēĶ
Tipovačku na MS ve fotbale vyhrál Pavel Hasoň ze Sloupu. Až ﬁnálové vítězství Německa proti Argentině, za které inkasoval šest bodů za
správný tip na mistra světa, rozhodlo o tom, že naši premiérovou tipovací soutěž s jinými pravidly na vrcholnou fotbalovou soutěž, vyhrál
právě on.
Celkově získal 35 bodů a o tři body předstihl do té doby vedoucího
Jiřího Škaroupku z Ráječka. Třetí místo patří Lucii Adamcové z Kotvrdovic, o čtvrté se dělí Miroslav Štrof z Blanska a Vojtěch Gottwald
z Kulířova.
První tři mohou kontaktovat sportovní redakci ohledně převzetí
výher věnovaných Wellnessem Kuřim. Kompletní pořadí najdete na
www.zrcadlo.net.

Rozhodující utkání. Zápasem roku v okresní přeboru byl přímý souboj o postup mezi mužstvy Černé Hory
a Šošůvky, který skončil výhrou domácích.
Foto Bohumil Hlaváček
Olomouckého kraje. Velmi dobré
utkání. A osu naší reprezentace
tvořili Blanenští. V brance Juran,
v obraně Šplíchal, vpředu Koudelka a Trtílek. V podstatě oni rozhodli zápas. Velmi dobře to dělá
vedení klubu, že dává příležitost
klukům z nižších soutěží z okresu.
Blansku by i slušela vyšší soutěž
než divize. Přes problémy, které
zde teď jsou po stránce funkcionářské a které se, doufám, brzy
vyřeší.
Vraťme se do soutěží v kompetenci OFS Blansko…
Myslím, že můžeme být spokojeni s úrovní okresního přeboru

i III. třídy. Obě soutěže se ukázaly
jako nesmírně vyrovnané. Okres
vyhrála podle mne oprávněně Černá Hora a zaslouženě se vrací do
I.B třídy. Velkým překvapením
byly výkony Šošůvky. Ta usilovala
o prvenství v podstatě se stejným
týmem, který o rok dříve bojoval
o záchranu. Pikantním faktem
bylo, že se o titulu rozhodovalo ve
vypjatém vzájemném duelu, který
dopadl lépe pro Černou Horu.
Dobré výkony podávaly i další
týmy…
Určitě. Vilémovice se zkušenými matadory Vorlickým, Marošim i střelcem Pernicou, Lipůvka,

Kořenec, Jedovnice. Sestoupily týmy, kde byly problémy, ať
již Drnovice nebo Kotvrdovice. Nahradí je kunštátské béčko
a Letovice, mužstvo z města, kde
by se určitě mělo hrát i ještě výš.
U obou si myslím, že nebudou hrát
v okrese druhé housle.
A čtvrtá třída?
Speciﬁkum je v tom, že zde
hrají převážně béčka, která v sobě
sdružují starší veterány a vycházející dorostence, kteří se nechytnou
v A týmech.
Co mládežnické soutěže na
okrese?

Můžeme se zmínit i o práci
výkonného výboru?
Standardně pracuje sportovně
technická komise a komise disciplinární. Tam je to dáno jasnými
legislativními předpisy a pravidly
danými svazem. Povedlo se zlepšit práci komise mládeže, výsledky začínají být vidět. Problémy
jsou tradičně s rozhodčími, především s jejich malým počtem
a poměrně průměrnou kvalitou.
Talenty se ale objevují. Zejména
Jakub Hlubinka se již, jak se říká,
propískal do divize a podle toho,
jak je hodnocen, to pro něho určitě nemusí být strop. Momentálně
se zvyšují odměny pro rozhodčí
za odpískaný zápas, v okresním přeboru na pět set korun za
utkání, to už může být pro mladé
adepty zajímavé. Třeba se jejich
počet navýší.

Letní mistrovství ČR dospělých - vrchol sezóny
Praha, Blansko - Na letním mistrovském šampionátu pro dospělé
plavce, který se po roce opět vrátil
do pražského Podolí, se od pátku do neděle představili současní
nejlepší plavci České republiky.
Mezi tuto elitu se kvaliﬁkovali i tři
plavci blanenského oddílu: Veronika Zamazalová, Hana Kopřivová
a Jan Vencel.
Blanenští si v konkurenci českých reprezentantů a olympioniků
nevedli vůbec špatně, i když na
medailové pozice nedosáhli. Právě

medaile z nejvyšší plavecké soutěže dospělých ještě blanenskému
oddílu chybí. V odpoledních ﬁnálových blocích, kde se o mistrovské medaile bojovalo, se objevila
Veronika Zamazalová celkem třikrát a Jan Vencel čtyřikrát.
Medaile se rozdávaly pouze ve
ﬁnále A, kam se z dopoledních
rozplaveb kvaliﬁkovala Zamazalová v disciplíně padesát metrů prsa a Vencel na dvě stě metrů
prsa. Juniorská mistryně republiky
na této trati však vynikající čas

z nedávného Mistrovství republiky
dorostu zde v Praze nezopakovala
a doplavala do cíle osmá. Ani Vencel nedokázal na dvoustovce prsa
pokořit svůj osobní rekord a v cíli
byl sedmý. Vynikající osobáky
však oba zaplavali v jiných disciplínách, kde se postup do ﬁnále moc
neočekával. Zamazalová zvítězila
ve ﬁnále B na stovce i dvoustovce prsa a obsadila celkové deváté
místo a Vencel doplaval rovněž ve
ﬁnále B třetí na stovce prsa a stovce
motýlek a druhý skončil na dvojná-

sobné motýlkové trati, což představovalo celkové desáté místo.
I bez medaile jsou to pro blanenské plavání vynikající výsledky,
vzhledem k tomu, že v dřívější historii oddílu se na šampionáty pro
dospělé ještě nikdo nekvaliﬁkoval.
Teprve v posledních třech letech
má totiž plavecký oddíl ASK Blansko ve svých řadách v této kategorii
dorostu a dospělých kvalitní pětičlenné družstvo, které má výborné
výsledky na republikové úrovni.
Věra Vencelová

FK Blansko stále řeší problémy ve
výboru. Postoupilo do 2. kola poháru
Bohumil Hlaváček
Blansko - Fotbalová veřejnost
v Blansku je zneklidněna. Valná
hromada, která měla zvolit nové
vedení klubu koncem června
nebyla usnášeníschopná. Nadále
tak pokračuje stávající výkonný
výbor pod vedením předsedy
Michala Babáka. Nebyl stanoven
nový rozpočet klubu ani trenér
pro A-tým. Ten zatím vede v přípravě dosavadní asistent Radim
Bubeníček, který se stále ale
vidí více jako potenciální hráč
a o koučovské angažmá na plný
úvazek proto zatím nestojí.
Předseda klubu Babák vydal
koncem týdne svoji soukromou
tiskovou zprávu, ve které píše, že
by rád uvedl na pravou míru některé skutečnosti. Za dobu svého
působení u klubu se mu podařilo zajistit nemalé prostředky na
jeho provoz, říká a dodává, že
nemalá část šla z jeho soukromé
kapsy.
Dementuje informace, že by
tyto prostředky požadoval po
oddílu zpět, jak se mu podsouvá. Přesto ještě v této záležitosti
není zcela jasno. Rozhodnout by
se mělo na nejbližším zasedání
výkonného výboru, který by měl

Ilustrační foto Bohumil Hlaváček
urychleně připravit náhradní valnou hromadu.
Babák je připraven po čtyřech
letech opustit post předsedy.
„Důvodem je především rozdílný
pohled na koncepci vedení klubu.
Funkci dávám k dispozici, abych
případná jednání valné hromady neblokoval,“ píše. Viní ale
z nastálé situace částečně vedení
města. „Radní klubu nepomohli
a mnohé záměry dokonce blokovali. Přestože měli možnost i prostředky klubu pomoci, neučinili
tak. Někteří se s pomocí nabízejí
nyní, ale domnívám se, že jde o

laciné předvolební gesto,“ vytkl
jim v oﬁciální tiskové zprávě.
Místopředseda klubu Břetislav
Strážnický s tímto stanoviskem
předsedy nesouhlasí. „Je to jeho
osobní názor, má ale na něho právo, já to nebudu komentovat. Byli
připraveni lidé, kteří by vedení
byli ochotní převzít, teď se to ale
trochu zablokovalo. Věřím v normální domluvu, která nastálou
situaci vyřeší,“ řekl.
Blansko mezitím uzavřelo
smlouvu s Bořitovem, který bude
sloužit jako farma pro potřeby
mužského áčka. „Nejsem pří-

liš nadšený z toho, že se tak stalo zrovna za takové situace, ale
věřím, že se vše vyřeší,“ uvedl
manažer partnerského oddílu Alois
Ťoupek. Béčko Blanska do okresního přeboru nebylo přihlášeno,
hráči mimo kádr prvního mužstva
ochotní hrát by se měli realizovat
právě v Bořitově.
Příprava mužského áčka se nicméně standardně rozjela. Jak již
bylo řečeno pod vedením Radima
Bubeníčka. V prvních dvou utkáních prohrálo. Se šestým celkem
uplynulého ročníku krajského
přeboru Rousínovem 3:4, když
po brankách Trtílka vedlo již 0:2,
na 3:3 srovnával Jarůšek. Rozhodující branka Rousínova padla
v 84. minutě utkání. S ambiciozní Moravskou Slavií Brno pak
v Troubsku 4:1, o gól Blanska se
postaral Hansl. V neděli se hrálo
první kolo mistrovského poháru.
Hodonín vedl od 2. minuty 1:0,
Blansko ale dvěma identickými
trefami Müllera hlavou po rohových kopech v 18. a 32. minutě
otočilo na 1:2 a tento výsledek
vydržel až do konce. V prvním
kole poháru tak Blansko bude
hostit v sobotu 26. července v 17
hodin na hřišti na Údolní tým
HFK Olomouc.

