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V krajském přeboru celek Židenic pořádně potrápil celky našeho regionu. Oba dokázal porazit

Rájec ztratil první body, pak vyhrál v Ivančicích

INZERCE

aktuálněaktuálně

Korčák měl skvělou sezónu

Forman uloupil body v Otrokovicích
Blanensko a Boskovicko - 

Fotbalové divizní štěstí přálo 
Boskovickým, když z Otroko-
vic přivezli plný počet bodů. 
Zády se otočilo k Blansku, kte-
ré si přivezlo ze Žďáru tříbran-
kový ranec.

FC Viktoria Otrokovi-
ce - FC Forman Boskovice 
1:2 (0:0), Václavek, Ošlejšek. 
Boskovice: Gruber - Doležel, 
Václavek, Kocůrek, Vykoukal - 
Pavel (72. Odehnal), Horák Jan, 
Ošlejšek, Preč - Vorlický (88. 
Žilka), Horák M. (58. Matula).

Boskovice nastoupily bez 
dvou hráčů základní sestavy 
Martínka a Janíčka s přáním 
zkusit bodovat. Zpočátku to 
moc nadějně nevypadalo, Vik-
toria byla lepší. Obraně i bran-
káři Gruberovi se ale dařilo její 
ataky odrážet. Naopak nadějně 
vypadal pokus Preče, skončil 
však těsně vedle.

Tlak Otrokovic pokračoval 
i po změně stran a v 57. minutě 
přinesl i brankové ovoce – 1:0. 

Trenér Weisser vsadil vše na 

útok a posunul dopředu Václav-
ka. Taktika vyšla. V 77. minutě 
pronikl po levé straně Vorlic-
ký a právě Václavek po jeho 
přihrávce vyrovnal po střele 
zblízka – 1:1. Dokonalý obrat 
se povedl hned po chvilce. Do-
předu se za nakopnutým míčem 
řítil Odehnal, skvělou zpětnou 
přihrávkou našel Ošlejška a ten 
nezaváhal – 1:2. Boskovičtí do-
stali pomyslná křídla a ve zbyt-
ku utkání si již nečekaný zisk tří 
bodů pohlídali. 

FC Žďár nad Sázavou - 
FK Apos Blansko 3:0 (2:0). 
Blansko: Slanina - Pokorný, 
Novotný (65 Janíček), Němec, 
Šíp - Bubeníček (78 Nečas), 
Kostka, Bednář, Hájek (78 Far-
ník) - Fous, Sehnal.

Hrál se pohledný fotbal ze 
strany obou týmů. Bylo to o tom, 
kdo dá první gól. Rozhodl závěr 
první půle, kdy v rozmezí dvou 
minut domácí dvakrát skórovali. 
Pojišťovací třetí branku přidali v 
65. minutě po brejkové situaci. 
Blansko prověří v sobotu atrak-

tivní rezerva ligového Slovácka. 
Více www.fkblansko.cz 

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

Příští kolo: Šardice – Rosice, 
Blansko – Slovácko B, Uherský 
Brod – Vyškov, Velké Meziřičí 
– Napajedla, Konice – Otroko-
vice, Pelhřimov – Rousínov, 
Protivanov – Žďár, Boskovice 
– Třebíč.  (bh)

Bohumil Hlaváček

Blanensko - Dohrávka na 
Čafce skočila první letošní po-
rážkou Rájce. Stejný soupeř si 
odvezl body z Ráječka. V Ivan-
čicích složili svěřenci Jiřího Zá-
leského úspěšný reparát. 

SK Olympia Ráječko – 
ČAFC Židenice 0:1 (0:0). Rá-
ječko: Rettegy – Beneš, Maška, 
Bartoš, Koutný – Štrajt (62. 
Sígl), Sehnal V., Sehnal J., Šenk 
– Starý, Neděla (84. Badura).

Poprvé zahrozili hosté, když 
v 8. minutě Buriánkova hla-
vička těsně minula Rettegyho 
branku. Na druhé straně pálil 
Koutný z trestného kopu jen do 
brankářova koše. Ve 21. minutě 
se řítil do šance Starý, v rozho-
dujícím okamžiku ale míč poslal 
pánubohu do oken. Tentýž hráč 
padl ve vápně krátce na to, píš-
ťalka rozhodčího ale zůstala, asi 
po právu, němá. Zahřmít mohlo 
na druhé straně, Matušíkovu 
parádní hlavičku však Rette-
gy vytěsnil na roh. První půle 
skončila sice bez branek, bylo 
však jasně vidět, že Brňané jsou 
fotbalovější, na domácích byla 
příliš vidět tak trochu křečovitá 
snaha. 

Na začátku druhé se blýskl 
Bartoš nebezpečnou střelou 
z trestného kopu, neméně efekt-
ně zakročil židenický brankář 
Dolíhal. Při další Bartošově 
standardce nedůrazně hlavičko-
val Vít Sehnal. Jak se později 

ukázalo, rozhodující moment 
zápasu přišel v 56. minutě. Pří-
zemní střela Janka po nahrávce 
Nápravníka zamířila přesně 
k tyči Rettegyho svatyně a Rá-
ječkovští svěsili hlavy. Padla na 
ně doslova deka, akce končily 
na hranici soupeřovy šestnáct-
ky. Čafka začala využívat své 
výškové převahy a kontrolovat 
utkání. V 80. minutě byl blízko 
jejich druhého gólu exligista 
Jiříkovský, jeho střela ale byla 
sražena na roh. Ráječko se v zá-
věru vzchopilo k náporu, byl ale 
spíše jen symbolický, výrazněj-

ší šanci nepřinesl. „Soupeř byl 
po technické stránce lepší, to je 
třeba přiznat. Dostal se do ve-
dení a v klidu si je pohlídal,“ 
pogratuloval sportovně trenér 
Ráječka Lubomír Zapletal.

FC Ivančice – MKZ Rá-
jec-Jestřebí 0:1 (0:0), Macík. 
R.-J.: Hlavoněk – Škvarenina, 
Macík, Flígl, Koláček – Sehnal 
(84. Ostrý), Opletal (20. Ne-
dělník), Šmerda, Reiter – Sova 
(90. Pokorný), Haničinec. 

Ráječtí si pro body tento-
krát dokráčeli s notnou dávkou 
sportovního štěstí. Domácí měli 

v první půli více šancí, podobné 
to bylo i po změně stran. Rájec 
se ale zvedl a dokázal skóro-
vat v 84. minutě, kdy se trefi l 
po Šmerdově rohu ve vzduchu 
těžko udržitelný Macík. Vedení 
pak již hosté udrželi. „Bohyně 
Fortuna tak trochu stála při nás. 
Zápas nás ale stál hodně sil, 
několik hráčů je pokopaných, 
méně či více zraněných,“ kon-
statoval po závěrečném hvizdu 
asistent trenéra Bureš. 

Středeční dohrávka: ČAFC 
Židenice – MKZ Rájec-Jes-
třebí 2:1 (0:0), Šmerda. R.J: 

Němeček – Škvarenina (75. 
Bezděk), Macík, Flígl, Kolá-
ček – Sehnal, Opletal, Šmerda, 
Reiter (70. Nedělník) – Sova, 
Haničinec.

Bez dvou hráčů základní 
sestavy, zraněných Kuglera a 
Ostrého, šel do utkání trenér 
Záleský trochu s obavami. „Bo-
hužel se naplnily, od začátku 
sezóny jsem se bál, co se stane, 
přijdou-li do našeho úzkého 
kádru zranění,“ řekl. Po první 
půlce bez šancí na obou stra-
nách se rozhodlo během úvodní 
ani ne desetiminutovky dru-

hé části hry. Ve 47. minutě šli 
domácí do vedení. Odpovědět 
dokázal záhy z trestného kopu 
Šmerda. Pak ale Koláček špatně 
odhlavičkoval míč a Jiříkovský 
nekompromisně trestal. Čafka 
měla pak ještě jednu tutovku, 
tu ale vylapil Němeček. „Nerad 
prohrávám, jak se říká, blbě. 
Toto byl přesně ten zápas. Hrá-
čům chybělo nasazení a důraz 
z předchozích utkání a tak to 
nedopadlo dobře,“ posteskl si 
kouč Jiří Záleský. 

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

Příští kolo: Židenice – Vel-
ká, Sparta – Hodonín, Hrušky 
– Ivančice, Ratíškovice – Rá-
ječko, Kuřim – M. Krumlov, 
Kyjov – Bohunice, Rájec-Jes-
třebí – Tasovice, Bavory – Zno-
jmo B. 

Marná snaha. Ráječko na gól nedosáhlo. Židenice porazily kromě Rájce i Olympii na jejím hřišti. Foto Bohumil Hlaváček

Pavel Šmerda

Boskovice - Mistrovský titul 
ve třídě CzechOpen 600 a druhé 
místo v mezinárodním mistrov-
ství ve třídě SuperSport. To je 
letošní vizitka motocyklového 
závodníka Ondřeje Korčáka. 
Bez nadsázky se tak dá říct, že 
letos zažil svoji nejlepší sezónu 
v kariéře. 

Můžete se krátce ohlédnout 
za letošní sezónou?

Do letošní sezóny jsem na-
stoupil po kvalitní přípravě 
a chtěl jsem tak dosáhnout na 
co nejvyšší příčky. Začátek se 
velmi podařil a když vynechám 
smolný závod v Mostě, jsem 
opravdu spokojen.

Takže jak to všechno do-
padlo?

Jak jsem před sezónou pro-
klamoval, mým cílem bylo po-
kusit se o celkové vítězství ve 
třídě CzechOpen 600 a umís-
tit se nejhůře do pátého místa 
v Mezinárodním Mistroství ČR 
ve třídě SuperSport 600. Jak asi 
víte, první místo ve volné jsem 
si zajistil už v předposledním 
závodě v Mostě. Nakonec jsem 
vyhrál o 40 bodů. V SuperSpor-
tech jsem skončil na druhém 
místě. O vítězství jsem přišel 
pádem právě na severu Čech. 
Na jednu stranu mě to mrzí, na 
druhou mám motivaci na příští 

sezónu a i tak jsem velice rád za 
titul vícemistra ČR. V celkovém 
pořadí mistrovství střední Evro-
py, v tzv. Alpe Adria Cupu, jsem 
v SuperSportech skončil devátý.

Co vás čeká nyní?
Jelikož chci příští rok ještě 

výše, už teď si připravuji fyzič-
ku na novou sezónu. Posilovna, 
běhání a jak se ochladí, začnu 
plavat.

Plánujete nějaké změny, 
např. motorky?

Motorka bude na nastávající 
sezónu opět nová a tentokrát 
z ní uděláme s největší pravdě-
podobností ostrý SuperSport. 
Tzn. včetně kompletně uprave-
ného motoru. 

A kde vás uvidíme příští rok? 
Jaké závody budete jezdit?

Jelikož jsem volnou třídu 
vyhrál, tak už ji nepojedu. Za 
prvé již nedostanu povolení 
v ní startovat a za druhé se chci 
soustředit plně na výkon v Su-
perSportech. V nové sezoně 
pojedu pouze třídu SuperSport 
600 a pokusím se získat titul 
mistra ČR. Chtěl bych být také 
v prvních pěti v Alpe Adria 
Cupu. No a na konec sezóny, 
pokud zbydou fi nance a budou 
na to výsledky, tak se zúčastnit 
ofi ciálního mistroství Evropy 
ve Španělské Albacete. Chtěl 
bych touto formou poděkovat 
všem našim sponzorům a všem 
lidem, kteří nám byť i trošku 
pomohli k našemu úspěchu. 
Díky a doufám, že vaše přízeň 
potrvá.

Foto archiv

Martin Mareš z Blanska-Tě-
chova se zúčastnil o víkendu 
světového šampionátu v cyklis-
tice. Úřadující mistr republiky 
se však cíle závodu kategorie 
elite nedočkal, když odstoupil 
v sedmnáctém kole mimořádně 
náročného závodu kvůli vyčer-
pání. Mistrem světa se stal po 
více než 262 kilometrech dva-
atřicetiletý australský cyklista 
Cadel Evans.  (pš)

Sobota 3. října v 15.30 hod.

BLANSKO - SLOVÁCKO B
Neděle 4. října v 15.30 hod.

BOSKOVICE - TŘEBÍČ
RÁJEC-JESTŘEBÍ - TASOVICE

pozvánka na fotbal


