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Blanenští fotbalisté v prvním utkání podzimní části divize přivezli tři body z Napajedel

Po domácí remíze je tým šestý v tabulce
Bohumil Hlaváček 

Napajedla, Blansko -  Hned 
druhý den po zvolení nového 
vedení FK Blansko se odehrá-
la letošní divizní premiéra A-
mužstva. A vyšla na jedničku, 
Z Napajedel přivezlo všechny 
body. Doma proti Bystřici se mu 
až tak nedařilo. Soupeř byl sil-
ný, Blansko nakonec bylo rádo 
za bod za remízu, když dvakrát 
dotahovalo náskok protivníka.

FK Blansko – SK Bystři-
ce nad Pernštejnem 2:2 (0:1). 
Branky: 64. Ullmann, 77. Nečas 
- 43. Chocholáč, 67. Čech. Blan-
sko: Juran - Gromský, Mül-
ler, Čoupek, Šíp (46. Krejčíř) 
- Šural, Šplíchal, Nečas, Levai 
- Ullmann, Trtílek (31. Hansl). 
Diváků: 250.

Zápas začal vlažně. První 
vzruch přišel po čtvrthodině hry, 
kdy se na středovém kruhu srazil 
Trtílek s protihráčem a byl not-

Michal Záboj
Bohumil Hlaváček

Blansko - 
Členové FK 
Blansko se 
sešli minu-
lý pátek na 
náhradní val-
né hromadě, 
která vyřeši-
la spory ohledně vedení klubu. 
Poté co formálně nebo i ofi ciálně 
z něho odešli jeho členové, byl 
jednomyslně zvolen nový výkon-
ný výbor. Jeho předsedou se stal 
blanenský místostarosta Jiří Crha, 
jako viceprezident bude fungovat 
Miloš Vašák. Dalšími třemi členy 
jsou Karel Jarůšek, Oldřich Duda 
a Petr Dvořák. Novému první-
mu muži blanenské kopané jsme 
položili několik otázek. 

Co vás k tomu vedlo k tomu, 
že jste se ucházel o funkci před-
sedy klubu? 

Kandidoval jsem do výkonného 

výboru, který volí valná hroma-
da. Následně pak výkonný výbor 
volí předsedu. Rozhodnutí jsem 
dlouho zvažoval. Oslovila mne 
spousta příznivců blanenského 
fotbalu. Končilo funkční období 
původního výkonného výboru a 
měl se volit nový. V klubu vznik-
ly určité ekonomické problémy. 
Začal jsem o tom uvažovat a při-
znám se, že potom mi trochu nic 
jiného ani nezbylo. Vše se dosta-
lo do pozice, kdy si myslím, že 
pokud by nový výkonný výbor do 
toho nešel, tak by byl blanenský 
fotbal ohrožen. Navíc, na fotbal v 
Blansku chodím roky a fotbalis-
tům jsem pomáhal i v minulosti. 
Kdysi jsem taky aktivně hrával, a 
teď jsem rád, že se na něm můžu 
aktivně podílet z pozice předsedy.

Zmínil jste nelehkou ekono-
mickou situaci a ohrožení klu-
bu. V jakém stavu je FK Blan-
sko?

V dnešní době to není jedno-
duché se sponzoringem sportu 

v každém odvětví. Klub přebí-
rám ve stavu, kdy na účtu nejsou 
peníze. Jsou tam i určité závazky. 
Klub má sice ekonomické problé-
my, ale myslím, si, že jsou zvlád-
nutelné a to je i jeden z úkolů, 
který před námi stojí, tedy ekono-
mická stabilizace klubu.

Jak se vůbec dá stabilizovat 
ekonomická situace klubu. Co 
se chystáte udělat?

Zaprvé je potřeba se podívat na 
příjmy a výdaje, to znamená, že 
budeme muset třeba i zraciona-
lizovat některé kroky a zejména 
sehnat sponzory, oslovit příznivce 
fotbalu. Druhá věc je, že chceme 
zlepšit vztahy s Jihomoravským 
krajem, takže uvidíme. 

Když vezmeme letošní sezó-
nu, která už začala, má klub 
nějakého sponzora? Budete 
hledat další?

Financování jakéhokoliv spor-
tu se musí dělat průběžně. Žád-
ný klub nemá tolik peněz, že by 

nehledal sponzory. Je potřeba 
zabezpečit fi nance do konce toho-
to roku. To znamená, že na půlku 
sezony fi nancování zabezpečeno 
není.

A to vás teď čeká?
Ano. Samozřejmě oslovíme 

více právnických i fyzických 
osob. Je to klasická práce každé-
ho, kdo klub vede. Komuniku-
jeme teď s člověkem, který je v 
pětičlenném výboru FK Blansko. 
Zvažuje, že by se mohl stát gene-
rálním sponzorem klubu.

Mluvil jste o racionalizaci 
výdajů v klubu. Co jste měl na 
mysli?

Je to třeba otázka složení 
mužstva. Pokud máte spoustu hrá-
čů na hostování, tak za ně musíte 
platit peníze. To znamená, že se 
musíme soustředit na práci s mlá-
deží, abychom mohli hrát s vlast-
ními odchovanci. Druhá věc je, 
že bych rád zlepšil a prohloubil 
spolupráci s fotbalovým klubem 

Zbrojovka Brno, kde zůstávám 
v dozorčí radě. V minulosti hráči 
Zbrojovky v Blansku hostovali. 
V současnosti už se výsledky spo-
lupráce projevují, kdy zde máme 
prodloužení hostování, ale za úpl-
ně jiných podmínek, tedy za mini-
mální náklady. Je zde také nový 
trenér Ludevít Grmela, který při-
šel také na základě dohody mezi 
mnou a majitelem Zbrojovky, čili 
přišel za minimální náklady. 

Pojďme přímo k hráčům, jak 
hodnotíte A mužstvo FK Blan-
sko?

Loni byli v divizi nováč-
ky a skončili v horní polovině 
tabulky, takže loňský ročník byl 
výborný. Letos se první zápas 
vyhrál v Napajedlech, takže je 
to výborný start do sezóny, přes-
tože se v tisku objevovaly zprávy 
o problémech v klubu a situace 
nebyla stabilizovaná. Jsem moc 
rád, že mužstvo nervozitu a nejis-
totu překlenulo a připravilo se 
na vstup do sezony. Myslím, že 

družstvo je perspektivní a myslím 
si, že Blansku by slušel postup do 
vyšší soutěže.

Jak hodnotíte první domácí 
utkání s Bystřicí?

Avizoval jsem, že to nebude 
jednoduché a potvrdilo se to. 
Utkání bylo vyrovnané, soupeř 
byl velice kvalitní. I když doma 
by se mělo vyhrávat, nutno říci, 
že bod je dobrý.

Jaké jsou tedy cíle FK Blan-
sko do budoucna?

V první řadě se chceme zamě-
řit na mládež. To souvisí s tím, že 
bychom chtěli hrát fotbal zejména 
se svými odchovanci. Na druhou 
stranu, když chcete hrát kvalitní 
soutěže, tak vždy musíte mužstvo 
doplnit. Blansko by mělo zůstat 
minimálně v divizi a hlavně hrát 
pohledný fotbal a doma vyhrávat, 
aby začali chodit diváci. No a jak 
už jsem řekl, Blansku by slušel 
postup do vyšší soutěže, to zna-
mená do třetí ligy.

Jiří Crha povede FK Blansko v dalším volebním období

Blansko - Nejlepší návštěva za 
posledních několik let. Výborná 
kopaná ze strany obou týmů. Ale 
Blansko bohužel nepřekročilo 
svůj stín. 

Rozdíl dvou soutěží byl přece 
jenom vidět a projevil se v nejne-
vhodnější dobu úterního poháro-
vého utkání s Frýdkem-Místkem. 
První dvě branky padly totiž hned 
v úvodu a poznamenaly celý jeho 
další průběh. Hosté následně 
vyhráli 1:4 a postupují do třetího 
kola Poháru České pošty.

FK Blansko – MFK Frý-
dek-Místek 1:4 (1:3). Branky: 
26. Ullmann - 9. a 84. Talián, 
10. Uškovič, 42. Matúš. ŽK: 39. 
Trtílek, 80. Gromský - 70. Pri-
bula. Blansko: Juran - Gromský, 
Müller, Čoupek, Šíp - Šural (62. 

Pětistovka diváků viděla výborný fotbal

Buchta), Šplíchal (50. Krejčíř), 
Nečas, Levai - Ullmann, Trtí-
lek (75. Hansl). Frýdek-Místek: 

Mihálek - Ilko, Literák, Žídek, 
Švrček - Talián, Uvíra, Ďurica 
(46. Pribula), Mozol - Matúš (46. 

Gavlák), Uškovič (86. R. Cou-
fal).

Frýdečtí vtrhli do zápasu jako 
vítr a hned v 9. minutě po nedo-
rozumění obrany s brankářem 
Juranem dokázali dát vedoucí 
gól. A aby toho nebylo dost, kra-
tičce nato padl druhý. Domácí se 
ale z této situace dokázali otřepat 
a vrátit se do zápasu. Po stan-
dardce skvěle zahrané Čoupkem, 
když doslova zadunělo hostující 
břevno, se z dorážky nezmý-
lil Ullmann. Do poločasu pak 
Blansko druholigový tým ještě 
notně začalo trápit, přesto ještě 
jednou inkasovalo. Čtvrtý gól 
padl v poslední dvacetiminutov-
ce utkání, kdy již zkušený soupeř 
hlídal výsledek. Přes porážku 
odcházeli diváci spokojeni, vidě-
li pohledný fotbal.  (bh)

Blansko – Frýdek 1:4.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Frýdek 1:4.  Foto Bohumil Hlaváček

Blansko – Bystřice 2:2. Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Bystřice 2:2. Foto Bohumil Hlaváček

ně otřesen. Po ošetření se sice 
vrátil, ale nakonec se po chvíli 
nechal vystřídat Hanslem. Hra 
samá nebyla stále nijak pohled-
ná. Hosté se ale přece jenom 
dočkali při svém prvním ataku 
blanenské svatyně gólu. Postaral 
se o něj krátce před půlí Chocho-
láč – 0:1. 

Po návratu z kabin jako-
by následná dešťová přeháňka 
pokropila týmy živou vodu, na 
fotbal se už začalo dát dívat. 

Během ní nejprve vyrovnal po 
Čoupkově centru ze standardky 
hlavou Ullmann – 1:1. Hosté 
se s plichtou nehodlali smířit a 
už po třech minutách je znovu 
poslal do vedení Čech střelou z 
boku – 1:2. Body se ale nakonec 
po zásluze dělily. V 77. minutě 
se po Šuralově přihrávce prosadil 
blanenský kapitán Nečas – 2:2. 
Hotovo ještě nebylo. Na tři body 
mohli dosáhnout nejprve domácí, 
když v jasné šanci Levai přestře-
lil. V samém závěru je od možné 
pohromy bravurním zákrokem 
zachránil Juran. „Vzhledem 
k průběhu jsme s bodem spoko-
jeni,“ uvedl na klubovém webu 
trenér Ludevít Grmela.

Další výsledky: Otrokovice – 
Pelhřimov 2:1 (1:1), Stará Říše 
– Mutěnice 1:0 (1:0), Uherský 
Brod – Tasovice 2:0 (0:0), Rosi-
ce – Napajedla 4:2 (2:1), Žďár – 
Hodonín 0:2 (0:2), Velké Mezi-
říčí – Polná 1:1 (1:0), Havlíčkův 
Brod – Vrchovina 0:2 (0:1). 

Hrálo se minulý 
víkend

FS Napajedla – FK Blan-
sko 1:2 (1:2). Branky: 3. Kovář 
- 4. Levai, 28. Ullmann. Blan-
sko: Juran - Gromský, Šplíchal, 
Müller, Čoupek - Šural, Zouhar 
T. (55. Krejčíř), Nečas, Levai - 
Ullmann (76. Sodomka), Trtílek 
(62. Hansl). ŽK: 55. Borusík, 62. 
Postava, 64. Kovář - 41. Grom-
ský, 69. Hansl, 71. Čoupek. Blansko – Bystřice 2:2. Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Bystřice 2:2. Foto Bohumil Hlaváček

Domácí sice dali rychle gól, 
bleskově ale odpověděl Levai. 
Na další branku Ullmanna již 
Fatra nenašla odpověď.

Další výsledky: Bystřice – 
Uherský Brod 3:0 (0:0), Hodo-
nín – Stará Říše 4:0 (2:0), Hav-
líčkův Brod – Otrokovice 3:3 
(0:1), Vrchovina – Velké Mezi-
říčí 0:3 (0:1), Polná – Rosice 
2:2 (1:1), Tasovice – Žďár 1:4 
(0:1), Mutěnice – Pelhřimov 3:1 
(2:1).

  1.  Hodonín  2  2  0  0  6:0  6 
  2.  Bystřice  2  1  1  0  5:2  4 
  3.  V. Meziříčí  2  1  1  0  4:1  4
  4.  Rosice  2  1  1  0  6:4  4 
  5.  Otrokovice  2  1  1  0  5:4  4
  6.  Blansko  2  1  1  0  4:3  4 
   7.  Žďár  2  1  0  1  4:3  3
  8.  Mutěnice  2  1  0  1  3:2  3
  9.  Vrchovina  2  1  0  1  2:3  3
  10.  Uh. Brod  2  1  0  1  2:3  3
  11.  Stará Říše  2  1  0  1  1:4  3
  12.  Polná  2  0  2  0  3:3  2
  13.  Havl. Brod  2  0  1  1  3:5  1
  14.  Napajedla  2  0  0  2  3:6  0
  15.  Pelhřimov  2  0  0  2  2:5  0
  16.  Tasovice  2  0  0  2  1:6  0

Sobota 30. srpna v 16.30 hod.

FK Blansko – RSM Hodonín

Pozvánka na fotbal


