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otázka pro
Lubomíra Zapletala,
trenéra Ráječka
Po loňské
výborné sezoně se tentokrát hráči
Ráječko trápí. Co se ve
vašem týmu
děje?
„Jsem výkonem svých svěřenců zklamán. Ne, že by nedávali branky mladí perspektivní
borci, ale špatně jsou na tom
i ti zkušení. V tom vidím hlavní
příčinu. A další pak v psychické labilitě týmu a také v tom,
že štěstíčko, které nám na jaře
trochu přálo, nás teď na podzim
opustilo. Ale to k fotbalu patří.
Co v zimě? Udržet kádr. Poohlédnout se po brankáři. Rettegy potřebuje konkurenci. Strach
ze sestupu nemáme, i když rozlosování nijak lehké zpočátku
nemáme. Vše je otevřené, jaro
bude doufám lepší.
(bh)

zprávy OFS
Komise mládeže OFS nominovala reprezentanty okresu
Blansko (ročníky 1997 a 1998)
na meziokresní soutěž O putovní pohár předsedy JmKFS, který
ve středu 16. prosince uspořádá
OFS Brno - venkov. Turnaj za
účasti výběrů okresů Brno-venkov a Břeclav se odehraje ve
sportovní hale v Žabčicích. Nominace 1997: FK APOS Blansko - Hemzal, Kohút, Zemach,
Manoušek, Loula, Souček P.,
Šíbl, Zmeko. FC FORMAN Boskovice – Feruga, Kšica, Zemánek, Mareček, Roháček. Rudice
- Matuška, Magda. Kotvrdovice
– Keprt Radek. Trenér mužstva:
Šenkeřík Michal. Vedoucí mužstva: Šenkeřík Josef. Nominace
1998: FK APOS Blansko - Blažek F., Vintr, Študent, Závodný,
Zmeko. FC FORMAN Boskovice – Stara, Minx, Novák, Vorlický, Henek. MKZ Rájec-Jestřebí
- Kunc, Šamalík. FK Kunštát –
Holík. AFK Letovice – Loukota.
Trenér mužstva: Vorlický Jiří.
Vedoucí mužstva: Gryc Jiří.
Nominovaní hráči obou ročníků se dostaví v neděli 13. prosince ve 14 hod. k přípravnému tréninku do sportovní haly TJ ČKD
Blansko. Za účast hráčů na srazu
odpovídají mateřské oddíly, které obdržely nominační listiny
elektronickou poštou.
(sy)

SPORT

Fotbalový podzim: Největším překvapením jsou výsledky a umístění Rájeckých

Blansko je po sestupu v překvapivé krizi
Jan Nečas
Blanensko a Boskovicko Podzimní část fotbalových soutěží skončila minulý víkend.
Rád bych se podělil s čtenáři se
svými názory na působení čtyř
celků našeho regionu v divizi,
resp. v krajském přeboru.
FK APOS Blansko. Stejně
bodů jako v minulé sezoně po
půli soutěže, ale o třídu níže,
mužstvo pasuje zdánlivě do role
bojujícího o záchranu. Myslím
ale, že tento fakt si nikdo od vedení až po samotné hráče vůbec
nepřipouští. Po vcelku zbytečném sestupu a minimálním odchodu hráčů jsem věřil v dobrý
start v divizi. Nepovedlo se
a pomyslná deka se s mužstvem
táhla prakticky celý podzim.
Výměna trenéra také nepřispěla k stabilizaci výkonů. Věřme,
že Zbyňku Zbořilovi se podaří
přes zimní období mužstvo nastartovat k lepším výkonům.
Určité kroky již byly započaty
a přes pauzu si trenér podle mne
vybere a sestaví mužstvo podle
svých představ, jak již naznačil.
Má k dispozici řadu hráčů na
hostování, jistě některé další již
v hledáčku a tak mu přeji klid
a hodně sil v této práci. V tom
by mu měli pomoci svými výkony na hřišti hlavně hráči. Ti
budou po pauze přece jenom asi
bojovat za udržení divizní soutěže v Blansku. Nebudeme si
nic nalhávat, čeká je těžké jaro.
V řadě příspěvků na webu
klubu toho bylo řečeno hodně.
Některé jsou až nevybíravé,
s jinými však musím souhlasit.
Stav sportoviště je špatný. Jed-

Nevydařený podzim. Blansko po sestupu z moravskoslezské ligy na podzim své příznivce nepříjemněpřekvapilo nevyrovnanými výkony.
Foto Pavel Šmerda
na hrací a tréninková plocha již
potřebují velkou celkovou generálku. Určité práce v areálu
se provedly, ale je toho určitě
hodně na řešení. Všem a hlavně mládeži zvláště chybí umělá
tráva. Věřím, že se v příštím
roce za přispění města Blanska podaří toto realizovat. Je
zde dobrá práce s nastupující
generací, v družstvech dorostů,
žáků i přípravek, na radnici by
si to měli velmi rychle uvědomit. Jistě je na místě, že všechny, kteří se kolem mladých
točí, musíme hodně pochválit
a poděkovat za odvedenou
úspěšnou práci.

Forman Boskovice. Postavení týmu v tabulce napovídá, že
ho přes zimní přípravné období čeká hodně práce. Mají velmi šikovného trenéra Radima
Weissera, který určitě nenechá
nic náhodě. Prakticky s odchovanci poctivě bojuje o každý
bod v divizi. V řadě utkání se
to zbytečnými chybami nepodařilo, ale kluci kolem Jirky
Vorlického, Dalibora Kocůrka,
Pavla Martínka, Pepy Vykoukala a výborného brankáře Grubera získávají stále větší a větší
zkušenosti. Věřím, že se podaří
divizi udržet. Myslím, že kouč
má možnost výběru i z mládeže,

Ráječtí hráči překvapili Trenér Roman Šindelka je spokojený
Rájec-Jestřebí - Ráječtí mají
za sebou zajímavý podzim.
Mužstvo, které mnozí pasovali
na kandidáta sestupu, předvedlo neuvěřitelný začátek soutěže.
A i díky němu jsou jen na skóre
třetí. Jak bude vypadat jaro, ale
trenér Jiří Záleský zatím netuší.
„Máme jen šest vlastních
kmenových hráčů. V této fázi
netuším, jak budeme pokračovat, to přiznávám. Nepřihlásili
jsme se ani na žádný zimní turnaj,“ krčí rameny. Jak vysvětlil, vedly ho k tomu okolnosti

z loňské zimy, kdy neměl často
k dispozici ani jedenáctku lidí.
„Vzhledem k tomu, že pracuji
i ve výboru, mohu prozradit, že
chceme trochu změnit strategii
klubu. Musíme vsadit na vlastní mladé. Sedlák a Macháček
jsou příkladem, že tudy cesta
možná vede. Kdo bude hrát na
jaře jinak, zatím netuším,“ říká
muž, který hodlá dále spoléhat
na hlavní opory Macíka a Šmerdu. „Doufám, že se jim vyhne
zranění, to by nebylo dobré,“
doufá.
(bh)

Blansko
Nečekaně jednoznačným
lídrem okresního fotbalového přeboru
je
blanenská
juniorka. Jako kouč k ní nastoupil od začátku sezony Roman
Šindelka. Kopačky přitom na
hřebík nepověsil a stále pomáhá
svému rodnému Vavřinci. Ten
je však paradoxně na opačném
pólu tabulky.
„Ze začátku se mi blanenský

Musil trénuje reprezentační dorost
Bohumil Hlaváček
Blansko - V našem seriálu
o trenérských osobnostech
regionu
jsme tentokrát zamířili mezi kuželkáře.
Ladislav Musil z TJ
ČKD Blansko byl
dokonce před dvěma lety vyhlášen
jako nejlepší v republice…
Teď v sobotu jsi
nastoupil po nějaké době za
mužské áčko. Cítíš se víc jako
kouč nebo hráč?
Abych pravdu řekl, tak už
asi jako trenér. Jsem po operaci
menisku, rok a půl, na hráčskou
kariéru to už není. I věkem.
Sportuješ celý život…
To ano. Mám za sebou dlouhá fotbalová léta, chytal jsem
za ČKD. Dvacet let. V závěru
kariéry pak hrál za ASK v poli.
Zkouším florbal, squash ten
dost. Léta ale běží, za rok mi
bude padesát. No a samozřejmě
tedy kuželky.

která je v Boskovicích k dispozici. Využívá i svého přehledu
o hráčích v jiném regionu, kteří
by mohli pomoci. Také zde patří
dík všem, kteří prakticky denně
pracují s mládeží.Vklad se musí
vrátit. Ekonomická situace v republice přímo nabádá k zabudování vlastních odchovanců
v mužstvech dospělých.
MKZ Rájec-Jestřebí. Jako
v případě Blanska, také v Rájci
byl sestup zbytečný. Chyběly
dva body, dá se říci. Před začátkem krajského přeboru neměli
trenéři Jirka Záleský a Mirek
Bureš jasno, kdo bude vůbec za
nové mužstvo hrát. Výsledky

jejich práce příjemně překvapily. Postavení v tabulce říká, že
je velmi kvalitní a zdařilá. Dali
šanci mladým brankářům, jsou
dobří. Vrátil se Martin Šmerda,
duše a tvůrce hry. Milan Macík
do svého zranění přesně dirigoval defenzívu a dal řadu branek.
Svoje zkušenosti zúročují Libor
Škvarenina a Luděk Kugler.
Haničinec, Sova a další hráči
přispěli k nečekaně dobrému
postavení Rájce v KP. A i zde,
jak tomu dříve nebylo zvykem,
pomalu dávají šanci odchovancům v mužích. Práce s mladými
se v Rájci dostává na dobrou
úroveň a jsou podnikány kroky tuto činnost posunout ještě
výše. Ať se daří.
Olympia Ráječko. Na podzim v Ráječku nenavázali na
dobré vystoupení v minulém
ročníku, dá se přímo říci, že se
jim hrubě nevyvedl. Čeká je
tvrdá zima. Pevně však věřím
v schopnosti vedení, trenérů
a samotných hráčů, že pro lepší
postavení mužstva v KP určitě udělají maximum. Už dříve
jsem konstatoval, že v Ráječku
dělají dobrou hráčskou politiku
k získávání kmenových hráčů.
Všechno se ale nepodařilo podle představ. Výpadek brankáře
Richarda Rettegyho určitě připravil dosti starostí vedení, jak
řešit tento post. Pozor, postupně
se blíží řadě domácích hráčů
vrchol a hledání náhrady bude
vyžadovat hodně úsilí. Sami to
ve výboru určitě cítí. Střelecká
potence mužstva je slabá, nebojím se říct žalostná, a má velký
vliv na současném postavení
Ráječka v tabulce.

Odejděme od hraní, tvé trénování je trochu odvislé od
dcer?
Ano. Hlavně díky
mladší Zuzce jsem
se tomu začal věnovat. Ta už dosáhla na
zajímavé úspěchy,
možná na tom nějaký podíl mám. Doufám, že ji ještě nějaké čekají. Ale abych
pravdu řekl, moc ji
už trénovat nechci.
Proč?
Chci se věnovat dorostenecké reprezentaci, kde nadále působím a ona už je věkově venku. Dělat vše nejde. Byl jsem
navržen a schválen nadále do
této pozice.
Jsi nejúspěšnějším koučem
v historii českých kuželek…
Co se týče zisku medailí
z jednoho mistrovství světa, tak
ano. To je pravda. Ze šampionátu v Košicích jsme jich přivezli
devět. A pomyslnou desátou za
druhé místo v bodování národů.
Jsem na to i s odstupem času

pyšný, to přiznávám. A vím, že
už to nikdy nezopakuji. Sešla se
tam parta mimořádných hráčů
a hráček. Je možné, že se najde
ještě nějaká, ale až tak tomu nevěřím. A o to cennější pro mne
bylo, že se na tomto úspěchu
podíleli i Blanenští včetně mé
dcery Zuzany.
Budou i v tvém současném
reprezentačním výběru nějací?
Nevylučuji to, ale teď to momentálně nemůžu nijak konkrétně říct. Nikdy jsem si při výběru
nehrál na nějakou protekci. Talenti v Blansku jsou, třeba Kubové Šplíchal a Haresta, Svaťa
Kocourek, ale jde o to, že zatím
to není taková špička jako byl
Miloš Stloukal. Ten byl třeba
svého času na mne naštvaný, že
jsem ho nevzal na mistrovství
světa do Sarajeva, ale nesplnil
nominační kritéria. I když měl
slušnou formu, nejel. O to víc
ale potom mákl a v Košicích
pak zazářil.
Teď se trochu pohybuješ,
aspoň tedy mediálně kolem
blanenských žen, které vedou

první ligu. Vím, že jejich koučem ale nejsi. Jak je to doopravdy?
To je trochu otázka diplomacie. Ony jely do Srbska na Pohár NBC, až na výjimky jako
Zuzka, Kamila Šmerdová nebo
Lenka Kalová, však neměly mezinárodní zkušenosti. Já je asi
mám, jel jsem s nimi jako taková
z nouze ctnost. Věřím, že moje
přítomnost jim asi pomohla, vážím si toho, že akceptovaly moje
rady, asi to v některých případech pomohlo. A přivezli jsme
ten obrovský úspěch, jaký ještě
nikdy žádný český tým nedosáhl, výhru v prestižní evropské
soutěži. Holkám teď přeji, ať
jim to vyjde a první ligu vyhrají,
mají na to. Jejich trenérem ale
Ladislav Musil není. Představit
bych si to asi dokázal, musela by být ale vůle z obou stran.
A musím přiznat, že bych musel
mít více času, mé povolání mi
nedovoluje chodit na pravidelné
týdenní tréninky. V reprezentaci
to jde, na občasná soustředění si
to volno udělám.

tým nezdál až tak dobrý. Pak
jsme se ale v přípravě dali dohromady a výsledky se začaly
dostavovat,“ říká. A není to až
tak o tom, že by je dělaly posily
z áčka. Naopak. Kmenoví hráči
juniorky pomáhali hodně mu.
„Spolupráce ale funguje, to nepopírám,“ připouští trenér. Ten
si je jistý, že základ mužstva má
výborný, za hráči si stojí. „Mám
rád borce, který mají k béčku
vztah, ne že by zde hráli, jak se
říká, za trest. Partu považuji za
prvotní,“ konstatuje.

Když se dívá Šindelka na
podzimní zápasy, oceňuje třeba
výkon Letovic, které Blansko
notně potrápily. „Nezvládli jsme
zápas v Lysicích. Domácí si zasloužili vyhrát,“ uznává protivníka. A plány na jaro? „Pokud
nám vydrží forma, měli bychom
soutěž vyhrát,“ je trenér přesvědčen. Vavřinec? Druhá půlka
sezony bude krušná. „Pokud se
něco zásadního nestane, nepřijdou významnější posily, hrozí
nám sestup,“ pokyvuje hlavou
Roman Šindelka.
(bh)

Mladí stolní tenisté
bojovali v Bořitově
Bořitov - Oddíl stolního tenisu TJ Bořitov uspořádal další bodovací turnaj mládeže ve
stolním tenise okresu Blansko.
Akce se zúčastnilo padesát
hráčů z našeho okresu včetně několika borců z Jevíčka
a Moravské Slavie Brno. Vidět
bylo mnoho zajímavých a hodnotných utkání, zejména finále

Nejmladší žactvo

nejmladšího žactva Vrbický –
Kadliček.
Pěkné ceny pro účastníky turnaje věnoval generální sponzor
Pivovar Černá Hora spolu s oddílem stolního tenisu Bořitov.
Poděkování si zaslouží členové domácího oddílu a pánové
Švancara a Šmerda za vzornou
organizaci celého turnaje. (fo)

Foto Vladimír Švancara

