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Krajský přebor vyvrcholil. Boskovice se s ním musí minimálně na rok rozloučit, padají

Fotbalisté Blanska postoupili do divize
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Blanensko a Boskovicko -
Fotbalová sezóna skončila. 
V Blansku stříkalo šampaňské, 
vytoužený postup do divize vyšel 
i přes špatné prognózy odborníků. 
Odchod několika opor nebyl tak 
dramatický, jak se proklamova-
lo. Tým kolem trenéra Hajského 
a kapitána Bubeníčka ukázal svo-
ji sílu a divize se vrací do města. 

Poslední zápas sezóny skon-
čil drtivou nakládačkou Kyjovu. 
Opačným směrem putují Bosko-
vičtí. Mladý kádr záchranářské 
práce nezvládl a tým míří do 
I.A třídy. Ani v posledním utká-
ní doma nepřesvědčil a podlehl 
svému soupeři z Novosedel. Rá-
ječko se rozloučilo s fotbalovým 
ročníkem doma s Rajhradem. Pro 
příští rok zůstane jediným týmem 
v krajském přeboru z regionu. 

Kyjov – Blansko 0:5 (0:3), 
Nečas, Zouhar M. 2, Zouhar T. 
Blansko: Suchý – Grómský, Maš-
ka, Daněk (46. Vágner), Müller 
– Zouhar T., Bubeníček, Horá-
ček, Buchta – Nečas, Jarůšek (65. 
Zouhar M.). 

Blansko se loučilo se soutěží, 
kterou vyhrálo, symbolickou drti-
vou výhrou, kterou již ani nepo-
třebovalo. A to si trenér Jiří Haj-
ský dovolil zkoušet hned několik 
dorostenců. A nezklamali ho ani 
náhodou. Již ve 4. minutě se indi-
viduálně prosadil Tomáš Zouhar 
a poslal svůj tým do vedení. Pak 
přišly velké momenty Nečase, 
který upravil poločasové skó-
re svými dvěma dalšími zásahy. 
Po změně stran odstartoval svou 
velkou premiéru za áčko Michal 
Zouhar, velký talent ze Šošůvky. 
Hned dvakrát rozvlnil kyjovskou 
sít a pečetil blanenský postup 
symbolickou pětkou. 

Boskovice – Novosedly 0:1 
(0:0). Boskovice: Klimeš - Ada-
mec, Šafařík, Horák Jakub (71. 
Vykoukal), Pijáček (76. Chalup-
ka) - Černý, Přikryl, Horák Jan, 
Horák Michal - Stara (60. Blaha), 
Janíček.

Ani loučení s krajským přebo-
rem boskovickým hráčům nevy-

šlo. Začátek se sice odehrál v je-
jich režii, tlak byl ale neplodný. 
Branku se jim podařilo dát v 65. 
minutě, pro ofsajd ale neplatila. 
Devět minut před koncem přišlo 
rozhodnutí, když se hlavou trefi l 
Křivánek. Ten ještě vystřihnul 
těsně před koncem nůžky, minul 
ale Klimešovu svatyni. 

Ráječko – Rajhrad 6:3 (5:2), 
Sehnal M. 3, Sehnal J., Skhurupii, 
Tenora. Ráječko: Pokorný – Ba-
dura, Tenora, Toman, Neděla (75. 
Koutný) – Skhurupii, Kupský, 
Štrajt (65. Slavíček), Sehnal J. 
– Horák, Sehnal M. (86. Hlavá-
ček). 

Celkem zhruba stopadesátka 
spokojených diváků sledova-
la loučení se sezónou. Navíc se 
mohli příznivci týmu radovat 
z výhry dorostenců v okresním 

přeboru a postupu do krajské I. 
třídy. A samotný zápas? Devět 
branek se jen tak nevidí. A to jich 
hned sedm padlo už v prvním po-
ločase. Hosté šli sice do vedení už 
v 5. minutě, vyrovnání však při-
šlo rychle a krátce nato další gól 
Olympie. Po vyrovnání na 2:2 ale 
už opanovali Ráječkovští pole. 
Do poločasu to bylo již 5:2. V 68. 
minutě sice ještě Rajhrad dal gól, 
na další odpověď Ráječka již za-
reagovat nedokázal.

 

Hrálo se minulý 
víkend

Po pátečním utkání Mutěnic 
bylo již jasné, že Blansko může 
slavit postup. Ze Znojma se tak 
mohlo vrátit i s prohrou. Stalo 

se, přesto na běhu You Dream We 
Run mohli hráči absolvovat tri-
umfální přivítání (viz foto). Nao-
pak Boskovice již měly po víken-
du jistotu pádu o třídu níž.

IE Znojmo – Blansko 2:0 
(2:0). Blansko: Suchý – Grom-
ský, Maška, Daněk, Müller - 
Buchta, Zouhar, Bubeníček, Kři-
vánek (46. Mokrý) - Jarůšek (65. 
Vašák), Nečas. 

Znojmo vedlo již od 5. minuty 
a po druhé brance si již výsledek 
hlídalo. Oslabené Blansko nemě-
lo až tak velkou motivaci při vě-
domí jistého postupu. 

Podivín – Boskovice 4:1 (2:0), 
Janíček. Boskovice: Klimeš – 
Černý, Šafařík, Horák Jakub, Pi-
jáček – Stara, Horák Jan, Vykou-
kal, Přikryl – M.Horák, Janíček.

Rozhodlo se již v první půli. 

Existenčí zápas Boskovice ne-
zvládly. První gól inkasovaly 
z penalty po půlhodině hry, dru-
hou dostaly do šatny, ačkoliv je-
jich hra zase až tak špatná nebyla. 
Sázka na otevření hry ve snaze 
s výsledkem ještě něco udělat ne-
vyšla. Po dalších dvou brankách 
přišel boskovický čestný úspěch 
až v samém závěru.

Novosedly – Ráječko 2:2 
(1:1), Sehnal M., Shkurupii. Rá-
ječko: Pokorný – Badura, Toman, 
Tenora, Kolář - Shkurupii, Kup-
ský, Štrajt, Sehnal J. - Horák, Se-
hnal M.

Olympia prohrávala již od 3. 
minuty. Do půle se jí podařilo 
vyrovnat a krátce po změně stran 
i jít do vedení. Domácí srovnali 
až v samotném závěru, čtyři mi-
nuty před koncem. 

Dohrávka
Blansko mělo již postup ve 

svých rukách při dohrávce v Rou-
sínově minulé úterý. Svoje vede-
ní za jasné převahy ale nedotáhlo 
k bodovému zisku. Kromě něho 
ještě navíc přišlo o tři hráče zá-
kladní sestavy, kteří se již v po-
sledních dvou utkáních na hřišti 
neobjevili. 

Rousínov – Blansko 4:2 (1:2), 
Pokorný, Zouhar. Blansko: Juran 
(37. Suchý) - Gromský, Daněk, 
Maška, Müller - Zouhar, Bu-
beníček, Křivánek (57. Nečas) 
- Trtílek, Pokorný, Hansl (71. 
Buchta). 

Blansko jelo do Rousínova pro 
body. A vypadalo to, že vše tak 
dopadne a bude se moci slavit. 
Už v 5. minutě se prosadil Pokor-
ný přesnou střelou k tyči a dal již 
svůj desátý gól v sezóně. Uběhla 
další čtvrthodina a stav byl již 0:2 
a málokdo věřil, že by se Blansko 
neradovalo, hru zcela kontrolova-
lo. Fotbalového Pánaboha však 
urazilo po břevnu nastřeleném 
Trtílkem po půlhodině hry. Zra-
něný Juran pak inkasoval před 
vystřídáním smolnou branku a do 
půle to bylo 1:2.

Všichni očekávali ve druhé 
půli potvrzení převahy hostí. Vše 
ale bylo jinak V 55. minutě při-
šlo vyrovnání a domácím narostla 
křídla. Po zranění Hansla přišla 
v 71. minutě jejich třetí branka 
a po Pokorného nuceném odcho-
du z hřiště, když již bylo střídání 
ze strany FK vyčerpáno a muselo 
dohrávat v deseti, se ještě jednou 
radovali z gólu.
  1.  Blansko  30  20  4  6  68:25  64 
  2.  Sparta  30  19  3  8  66:36  60 
  3.  Mutěnice  30  17  5  8  72:39  56  
  4.  Rousínov  30  15  7  8  68:45  52
  5.  Novosedly  30  15  4  11  50:50  49
  6.  M. Krumlov  29  14  5  10  46:44  47
  7.  Ráječko  30  14  4  12  51:50  46
  8.  Bzenec  29  12  4  13  65:56  40 
  9.  Kuřim  30  12  3  15  51:59  39 
  10.  Ivančice  30  10  8  12  47:47  38
  11.  Znojmo  30  11  5  14  50:63  38
  12.  Bosonohy  30  10  8  12  41:54  38  
  13.  Kyjov  30  9  7  14  35:49  34
  14.  Rajhrad  30  9  4  17  47:74  31 
  15.  Boskovice  30  7  4  19  40:71  25 
  16.  Podivín  30  4  7  19  31:66  19 

Fotbalisté Blanska oslavují postup.  Foto Bohumil HlaváčekFotbalisté Blanska oslavují postup.  Foto Bohumil Hlaváček

N a republikovém finále 
největší evropské soutě-
že pro děti McDonald´s 

Cup v Jihlavě bojovali Blanenští 
hned na dvou frontách. Zatímco 
kapitán áčka Radim Bubeníček 
se dostal s týmem ZŠ Janouško-
va Brno, kde působí jako učitel, 
až do finále, které jeho svěřenci 
neuvěřitelně smolně prohráli 
v posledních dvou minutách 1:2 
s mladými Slávisty, nezaháleli 
funkcionáři. 

Pavel Horváth, patron 16. 
ročníku soutěže, na nabídku 
angažmá v Blansku kývnul 
hned. „Chci si ještě zahrát v po-
řádném týmu, otázka peněz už 

pro mne není důležitá,“ uvedl. 
Jakmile se o jeho rozhodnutí 
dozvěděl Petr Švancara i on 
okamžitě zrušil čerstvě do-
hodnuté angažmá v Příbrami 
a kývnul. 

„Slyšel jsem, že v Blansku 
jsou šikovní mladí, kteří za nás 
vše odběhají a my budeme jen 
dávat branky, jen ještě potře-
bujeme kanonýra,“ řekl. Třetí 
přemluvenou posilou tak bude 
slavný fotbalista Jakub Kohák, 
který dosud jen chytal v Okres-
ním přeboru a rád by se prosla-
vil jako kanonýr. Dokazoval to 
v utkání hvězd proti týmu Mc-
Donald´s, kde mu Petr Švanca-

ra připravoval jako nosič vody 
jednu šanci za druhou a on je 
zkušeně proměňoval. Theodor 
Gebre Selassie, který se stal po 
Pavlu Horváthovi patronem 
sedmnáctého ročníku soutěže, 
zatím váhá. „Vím, že v blanen-
ské obraně je velká konkurence 
a nevím, jestli bych měl místo 
v základu,“ přiznal se. 

Uzavření přestupů nebrání 
nic v cestě. „Vzhledem k tomu, 
že se všichni zavázali hrát za 
symbolickou korunu a jejich 
kluby uznaly, že jdou za lepším 
a nebudou rovněž považovat 
žádnou kompenzaci, rádi je 
v našich řadách uvidíme,“ líbí 

se manažeru Bohuslavu Jediná-
kovi. Prezident FAČR Miroslav 
Pelta, který byl na akci rovněž 
přítomen a týmu Radima Bu-
beníčka předával medaile, roz-
hodnutí všech tří hráčů chápe. 
„Thea vám ještě přemluvím,“ 
slíbil mu. 

Kapitán FK Bubeníček stvrdil 
dohodu položením svých rukou 
na ramena nových partnerů při 
společném focení úspěšného 
týmu ZŠ Janouškova. „Pásku 
v Blansku Horvimu ale hned 
nepředám, musí si ji napřed za-
sloužit,“ pokrčil rameny. (další 
foto na www.fkblansko.cz)

  Bohumil Hlaváček

Blansko loví posily na příští sezonu

Nové posily - Pavel Horváth... Nové posily - Pavel Horváth... ...a Jakub Kohák.  2x foto Bohumil Hlaváček...a Jakub Kohák.  2x foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Postup do krajského přeboru 
nakonec přes výborný finiš Kun-
štátu nevyšel. Důležitý zápas 
v Dobšicích mu na závěr nesedl, 
jeho hráči nezvládli první polo-
čas, kdy třikrát inkasovali. Hrá-
či Rájce-Jestřebí nakonec jdou 
o další třídu dolů, prohráli ve 
Šlapanicích, oslabený Bořitov 
jim v Miroslavi nepomohl. 

Dobšice – Kunštát 4:3 (3:0), 
Preč, Šmerda, Španěl. ČK: Du-
cháček (Kunštát). Kunštát: Lou-
kota – Hruška (70. Bašný), Du-
cháček, Kuda, Prudil – Adámek 
(52. Španěl), Boček, Preč, Vlasák 
(50. Šmeda) – Crhák, Stehlík. 

Zápas začal pro hosty tristně, 
po dvou rychlých brankách pro-
hrávali 2:0. A do třetice inkaso-
vali do šatny, což je dorazilo. Po 
změně stran se sice otřepali, po 
vstřeleném gólu přidali ještě je-
den, kontr soupeře je ale znovu 
srazil. Dali sice ještě kontaktní 
gól, ve zbývajících deseti minu-
tách ale již sílu na zvrat nenašli.

Miroslav – Bořitov 3:1 (2:0), 
Petrák. Bořitov: Švancara – Má-
lek, Jelínek, Kozumplík, Hrazdí-
ra T. – Kolář, Knies, Fojt L., Ja-
níček L. (72. Petrák) – Jakubec, 
Bezděk. 

Bořitovští ve zdecimované se-
stavě neuspěli. Domácí šli do ve-
dení po vcelku náhodných dvou 

brankách, na 3:0 pak zvyšovali 
po sporné ofsajdové situaci. Sní-
žení přišlo až v 82. minutě, kdy 
bylo na další korekci výsledku 
pozdě. Bořitovští se sice ještě 
dostali do šancí, neproměnili je 
však.

Šlapanice – Rájec-Jestřebí 
1:0 (1:0). Rájec-Jestřebí: Po-
lák – Vágner, Klimeš, Hejč (85. 
Štrof), Kučera – Navrátil (70. 
Žilka), Farník, Šmerda, Sedlák 
(75. Palkaninec) – Klicpera, Ma-
cháček. 

Ráječtí zahráli smutný zápas. 
Ve hře měli daleko více příleži-
tostí, jednou však inkasovali po 
Polákově nešťastném výběhu 
a ve zbytku zápasu nedokázali 
již kontrovat. Po pádu v loňské 
sezóně je tak podobný osud po-
tkal i letos. Pálení šancí se jim 
vymstilo. Přestože měli slibný 
finiš, na záchranu I.A třídy již 
bylo pozdě.  (bh)
  1.  Jevišovice  26  15  6  5  59:27  51
  2.  Vojkovice  26  15  4  7  58:27  49 
  3.  Kunštát  26  14  6  6  70:40  48
  4.  Slovan  26  13  3  10  61:39  42
  5.  Dobšice  26  13  3  10  53:49  42
  6.  Bořitov  26  10  6  10  43:54  36
  7.  Šlapanice  26  9  7  10  34:37  34
  8.  Líšeň B  26  9  4  13  43:56  31
  9.  Hrušovany  26  8  6  12  39:45  30
  10.  Šaratice  26  8  6  12  30:45  30 
  11.  Tasovice B  26  8  6  12  37:53  30
  12.  Zbýšov  26  7  9  10  36:57  30
  13.  Miroslav  26  6  9  11  37:47  27
  14.  Rájec  26  7  5  14  28:52  26 

Kunštát nepostoupil,
Ráječtí padají dolů


