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Letošní fotbalová divize je v plném proudu, má za sebou dvě kola

Blansko je za čtyři body třetí
KAM ZA FOTBALEM

Úřední začátek muži v 16.30, dorost ve 14.15 (pokud není uvedeno jinak)
sobota 21. srpna

Divize: Napajedla – Blansko: Volf, Gasnárek, Meyer
Krajský přebor: Boskovice – Bzenec. Vracov – Ráječko.
I.B třída: Blansko B – Svratka Brno.
II. třída: Vavřinec – Doubravice: Rek, Hřava, Barák.
III. třída: Olešnice B – Knínice: Nečas, Korbel, Stria Jiří. 
IV. třída: Jedovnice B – Voděrady:  Stloukal, Janča, Tejkal.
KP dorostu: Blansko – Hodonín-Šardice B (12.00, 14.15). 
I. třída dorostu: Čebín – Rudice (14.00). 
KP žáci: Svratka – Blansko (9.00, 10.30). Veselí – Blansko (9.00, 10.30). 
I. třída žáci: Slovan Brno – Letovice (9.00, 10.45). 

neděle 22. srpna
Krajský přebor: Rájec-Jestřebí – Novosedly. 
I.B třída: Olešnice – Ivanovice n/Hané: Rek (AR). Bořitov – Černá Hora. 
Rousínov B – Kunštát (10.15). 
II. třída: Lysice – Boskovice B: Hřebíček, Skoták, Landa. Lipovec – Ko-
řenec: Brno-venkov, Brno-venkov, Brno-venkov. Jedovnice – Šošůvka: Ba-
rák, Roučka, Ševčík Miloš. Sloup – Rudice: Korbel, Pospíšil Jiří, Stria Jiří. 
Letovice – Olomučany: Brno-město, Brno-město, Brno-město. Vysočany 
– Drnovice: Jalový, Zaoral, Tejkal.
III. třída: Skalice – Ostrov: Janča, Stloukal, Lazar. Lipůvka – Vilémovice: No-
votný, Bureš, Hadáček. Bořitov B – Lažany (14.15): Trávníček J. Kotvrdovice 
– Kunštát B: Brno-venkov, Pivoda. V. Opatovice – Vranová: Borek, Sklenář, 
Frýbort. Vísky – Ráječko B: Brno-město, Brno-město, Pfeifer.
IV. třída: Lažánky – Svitávka (ve Svitávce): Hřava, Hrnčíř. Skalice B – 
Kořenec B (14.00): Stloukal, Janča, Lazar. Lomnice – Vilémovice B: Moř-
kovský. Úsobrno – Č. Hora B: Pinkava, Štěrba. Valchov – Doubravice B: 
Zemánek, Sedlák. Bukovina – Cetkovice (v Bukovince): Flek, Vala, Čech-
man. Adamov – Benešov: Nečas, Ševčík Michal. 
KP dorostu: Boskovice – Tasovice (10.00, 12.15).
I. třída dorostu: Rájec-Jestřebí – Chrlice. Bučovice – Kunštát (14.00). 
I. třída žáci: Slatina – Boskovice B (9.30, 11.15). 
 Program následujícího kola už o víkendu na www. zrcadlo.net

Blanensko a Boskovicko - Bi-
lance prvního víkendu nové sezony 
v krajském přeboru? Tak trochu po-
vinná domácí výhra Ráječka proti 
nováčkovi ze Zbýšova a senzační tři 
body Boskovic v Moravském Krum-
lově. Start nevyšel jen Rájci, který 
inkasoval tři branky ve Velké nad 
Veličkou.

SK Olympia Ráječko – Baník 
Zbýšov 2:1 (1:1), Sehnal J., Badura. 
Ráječko: Kučera – Kopecký, Maška, 
Španěl, Koutný (72. Štrajt) – Sehnal 
J., Žilka, Tenora, Badura – Bartoš, 
Neděla (88. Hebký). 

Zápas začal pro fotbalisty Olym-
pie nešťastně. Běžela 4. minuta a Ko-
pecký ve snaze zabránit míči v cestě 
do sítě zaznamenal vlastní branku. 
Zaskočení domácí se dlouho nemoh-

Víkendový start krajského přeboru: Tři body pro Boskovice a Ráječko

Ráječko - Zbýšov 2:1.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko - Zbýšov 2:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Pavel Šmerda

P odívat se alespoň jednou na 
Tour de France, nejslavnější 
etapový závod světa, je snem 

snad každého milovníka cyklistiky. 
Filipu Grimovi z Bořitova se letos 
splnil už počtvrté. Zatímco v minu-
losti vyrazil na starou dámu, jak se 
někdy závodu říká, v roli diváka, 
letos ji absolvoval jako redaktor 
zpravodajského portálu iDNES.cz, 
jeho materiály navíc přebíral deník 
Mladá fronta DNES.

„Poprvé jsem byl ve Francii v roce 
1998. To mě vzal taťka a koukali 
jsme, jak Marco Pantani kroužil ve 
žlutém trikotu po Elysejských polích. 
V roce 2005 jsem byl na Tour jako 
externista Radiožurnálu. Jel jsem teh-
dy s Tomášem Kohoutem, vzal jsem 
si foťáček, získal akreditaci a zavítal 
i do míst, kam se normální smrtelník 
nikdy nedostane. To bylo perfektní. 
No a loni jsem se byl podívat jen na 
dvě etapy. Jak se říká, na čumendu. 
Stoupnul jsem do kopce, zatleskal, 
počkal na reklamní karavanu, která 
rozhazuje dárečky, shrábl jsem gu-
mové medvídky a valil zase domů. 
Bylo sice tehdy jenom devět stupňů, 
zima, pršelo, nebylo to nikde na vele-

hoře, ale jenom na malém kopci, ale 
bylo to fajn,“ popsal svoje dosavadní 
divácké zkušenosti s Tour de France 
Filip Grim.

Letos poprvé vyrazil na jednu 
z nejsledovanějších sportovních 
událostí roku pracovně. „Byl jsem 
tam asi na 12 etap jako redaktor 
zpravodajského portálu iDNES.cz. 
Sice to bude znít možná trochu ošk-
livě, ale pro cyklistického nadšence, 
jako jsem já, to bylo zatím to nejhor-
ší, co jsem zažil. Spousta lidí si asi 
bude klepat na hlavu, protože dostat 
se na Tour de France, navíc s kar-
tičkou, která tě opravňuje dostat se 
prakticky kamkoliv, je jejich snem, 
ale všechno není tak růžové, jak to 
vypadá,“ řekl Filip. 

Jak to? „Je to Tour de France, tedy 
jízda okolo Francie. My sice máme 
na autě nálepku, díky které můžeme 
jet po trati, ale jsou rychlejší způso-
by jak se dostat od startu do cíle, kde 
musíme být připraveni, když tam 
cyklisté dojedou,“ vysvětlil. Prak-
ticky to podle jeho slov vypadá tak, 
že když má etapa 200 km, novináři 
najedou po různých dálnicích okolo 
kilometrů 400. „Takže vlastně pořád 
sedíš v autě,“ usmál se Filip Grim. 

Jak tedy vypadá jeho pracovní 

den? „Ráno vstanu o půl osmé, na-
snídám se, domluvím se, co nás kte-
rý den čeká a jdu na start. Posbírám 
tam postřehy, udělám rozhovory, 
sednu do auta a jedu do cíle. Tam 
jsem asi dvě hodiny před dojezdem 
etapy, takže zajdu do tiskového stře-
diska. Dívám se tam na televizi a če-
kám, až dojede Roman Kreuziger. 
Odchytnu ho a vyzpovídám. Z Tour 
tak prakticky znám jen startovní a cí-
lová města. Dostat se někam do kop-
ce, na to není čas,“ prozradil s tím, 
že paradoxní je, že sice letos strávil 
na Tour nejvíce času, ale nejméně si 
vychutnal samotný závod. 

„Neviděl jsem nic. Tiskové stře-
disko, kde čekáme na dojezd, je 
kilometr od cíle. Takže utíkáte tam, 
čekáte, až závodníci projedou, od-
chytnete Romana, vyzpovídáte ho 
a jdete ťukat písmenka. Rychle na-
psat zpravodajství, rozhovor, pak 
třeba nějaké zajímavosti o závo-
dě nebo lidech, kteří se mu věnují. 
Musíš odeslat materiály, následuje 
přesun na hotel, kam přijedeš v de-
set večer. V jedenáct sháníš restau-
raci, kde by ti dali poslední jídlo. 
Většinou skončím u „mekáče“, 
protože už je všechno zavřený nebo 
nic nemají, jdeš spát, ráno vstáváš 

o půl osmé a jedeš znovu,“ popsal 
podrobněji svoji činnost redaktor, 
který se při závodě osobně potkal 
např. s bývalým skvělým sprinterem 
Erikem Zabelem nebo si popovídal 
s tatínkem Andyho Schlecka o tom, 
jaký byl jeho syn lenoch a jak se mu 
nechtělo trénovat. „Chodíš, ptáš se. 
Dost pomáhá znalost jazyků. Když 
neumíš na Tour francouzsky, tak tam 
neuspěješ. Taková legenda jako je 
Richard Virenque se s tebou nebude 
bavit anglicky,“ doplnil. 

Co se týká současné největší české 
cyklistické hvězdy Romana Kreuzi-
gera, je v jeho hodnocení střízlivější. 
„Je to nejlepší náš cyklista, fandím 
mu, dokázal neskutečné, ale dovedu 
si představit, že by se k českým no-
vinářům choval lépe. Nerad bych to 
dál rozváděl. Ale je to s ním občas 
těžký,“ zamyslel se. 

Filip Grim je znám jako velký 
cyklistický fanda, kolem kol se po-
hybuje řadu let. „Cyklistika mě baví, 
je to pro mě jednička. A co je v cyk-
listice jednička? Tour de France. Mi-
strovství světa, Giro, Vuelta, ty jsou 
o dvě třídy níž. Každopádně kdo má 
rád cyklistiku, měl by do Francie vy-
razit. Je to fakt báječná podívaná,“ 
zakončil povídání Filip Grim.

Grim mapoval dění na Tour de France

Bohumil Hlaváček

Blansko - Dva těžcí soupeři pro-
věřili divizní Blansko v úvodu sou-
těže. Po trochu šťastné výhře v prv-
ním kole, v sobotu vydřelo bod za 
remízu se Žďárem.

FK APOS Blansko – FC ŽĎAS 
Žďár nad Sázavou 3:3 (1:2). Bran-
ky: 31. a 62. Němec L., 82. Bednář 
- 13. a 55. Malínek, 33. Bratršov-
ský. Blansko: Švancara - Bezděk, 
Zich, Pokoj, Bubeníček - Beneš 
(41. Nečas), Němec L., Janíček (74. 
Farník), Šíp - Bednář - Jarůšek (46. 
Pernica). Trenér: Roman Šindelka. 
Diváků: 237. Rozhodčí: Batík - 
Miko, Růžička. 

Zápas nezačal pro Blansko dobře. 
Běžela 13. minuta a nedůrazná do-
mácí obrana si vybrala slabou chvil-
ku, kterou nadvakrát potrestal Malí-
nek – 0:1. Domácího Bednáře bylo 
v úvodu plné hřiště a jeho průnik 
do vápna ve 25. minutě po kontaktu 
s protihráčem volal po penaltě. Píš-
ťalka sudího však mlčela. Vyrovnání 
přišlo krátce na to. Míče se zmocnil 
Němec a z dálky nádherně zavěsil 

– 1:1. Radost dlouho nevydržela. 
Švancara špatně odhadl míč a Bratr-
šovský ho snadno překonal – 1:2. 

Po změně stran bylo pro domá-
cí od 55. minuty ještě hůř poté, 
co Žďár přidal třetí branku - 1:3. 
Kontaktní gól ale naštěstí přišel re-
lativně brzy. Po faulu na Nečase se 

již penalta kopala a Němec se ne-
zmýlil – 2:3. Blansko se nadechlo 
k závěrečné ofenzivě a ta přinesla 
přece jenom ovoce. Bednář, který 
se ve druhé půli tak trochu vytra-
til, se ukázal jako pohotový střelec, 
když dálkovou přihrávku Pokoje 
prodloužil televizně do žďárské 

svatyně – 3:3. S remízou byli na-
konec vzhledem k průběhu domácí 
spokojeni. Utkání přineslo vcelku 
atraktivní podívanou, emoce se 
projevovaly zejména díky nepříliš 
přesným rozhodčím, jejichž výkon 
se nezamlouval ani delegátovi. 

FK APOS Blansko – FC Vel-
ké Meziříčí 2:1 (1:0). Branky: 37. 
Bezděk, 81. Janíček K. - 57. Netrda. 
Blansko: Švancara - Bezděk, Zich, 
Pokoj, Bubeníček - Beneš (80. Blat-
ný), Němec Lib., Janíček K. (90. 
Cupal P.), Šíp (C) - Bednář - Per-
nica (56. Cupal J.). Trenér: Roman 
Šindelka. Diváků: 247. Rozhodčí: 
Hrůza - Chabiča, Buček. 

Zápas prvního kola skončil minulý 
týden trochu šťastnou výhrou Blan-
ska. To vedlo brankou Bezděka, který 
tečí přispěl ve druhé půli k srovnání 
skóre. Vyrovnaný zápas rozhodla pa-
rádní trefa Janíčka.

Další výsledky: Sparta B. – Rosice 
3:2, Otrokovice – Napajedla 1:2, V. 
Meziříčí – Uh. Brod 1:0, Vrchovina 
– Pelhřimov 1:2, Tasovice – Konice 
3:2, Hodonín – Bystrc 1:0, Třebíč – 
Vyškov 0:0. 

Blansko - Žďár 3:3.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Žďár 3:3.  Foto Bohumil Hlaváček

li vzpamatovat a snaživý nováček 
je začal trápit. Vysvobození přišlo 
v 36. minutě. Po faulu na Baduru byl 
nařízen pokutový kop a Jan Sehnal 
uklidnil své spoluhráče vyrovnáním. 
Zle mohlo být ale opět v 54. minutě, 
kdy se na osamoceného Kučeru řítili 
hned dva útočníci Zbýšova. Mladí-
ček v ráječkovské brance ale proká-
zal odvahu a pádem pod jejich nohy 
situaci zázračně zachránil. Domácí 
se začali dostávat do šancí a jedna 
z nich přinesla rozhodnutí. Čerstvý 
Štrajt vysunul v 75. minutě Sehnala, 
ten našel na zadní tyči Baduru a po 
jeho nekompromisní dělovce bylo 
rozhodnuto.

Kordárna Velká nad Veličkou – 
MKZ Rájec-Jestřebí 3:0 (2:0). Rá-
jec-Jestřebí: Němeček – Palkaninec 

(46. Sedlák), Macík, Herman – Holý, 
Škvarenina, Kolář, Rusler – Ostrý – 
Sova, Navrátil (60. Pokorný). Zápas 
začal pro hosty děsivě. Hned v úvod-
ních sekundách totiž prošel nakopnu-
tý balon až za Němečkova záda. A 
nezůstalo jen u toho. Už v 8. minutě 
to bylo 2:0, když rájecká obrana zno-
vu podcenila situaci. Pak se již hra 
hostů zlepšila, koncovka ale vázla, 
byla-li vůbec nějaká. Rozhodnuto 
bylo v 60. minutě, kdy Velká přidala 
třetí branku a zápas se již jen dohrá-
val. Kouč Jiří Záleský byl zklamán, 
jeho mužstvo tentokrát padlo.

FC Moravský Krumlov – 
FC Boskovice 2:4 (1:1), Koudelka 
2, Ošlejšek, Václavek. Boskovice: 
Švéda – P. Martínek, Vykoukal, Ho-
rák Jakub, Horák Jan (50. Müller) 

– Fojt (70. Horák M.), Preč, Koudel-
ka (73. Václavek), Pavel – Janíček, 
Ošlejšek.

Boskovice se vrhly do zápasu 
s vervou a již v 17. minutě byly od-
měněny po gólovém zásahu Ošlejš-
ka. Ztráta koncentrace sice přinesla 
vyrovnání, po změně stran ale již 
výborný herní projev hostí slavil 
úspěch. Přišly velké chvíle Davida 
Koudelky. Ten nejprve v 60. minutě 
poslal svoje mužstvo do vedení, aby 
je po šesti minutách zvýraznil další 
trefou po individuální akci. Čtvrtou 
branku přidal Václavek po krásné 
kombinační akci. Domácí již jen 
korigovali v 84. minutě. Trenér Jiří 
Vorlický zářil. „Hráli jsme atraktiv-
ní fotbal, dávali branky. Co si více 
přát,“ podotkl.  (bh)

Závod. Závěrečnými dvěma závody vyvrcholily v Boskovicích letošní Mistrovství a Přebor 
České republiky v trialu. Především nedělní dopolední déšť proměnil kontrolované úseky 
v Pilském údolí v jednu skluzavku a pro slabší závodníky se tak staly takřka nesjízdnými. 
Foto Pavel Šmerda * Rychlé stroje. V neděli se v Šebetově konal další ročník amatérských 
závodů do vrchu. Foto Radim Hruška

První kolo nového ročníku I.B 
třídy přineslo regionální derby. 
V Kunštátě se domácím nevyved-
lo, když podlehli Bořitovu. Smolné 
utkání odehrály shodně Olešnice 
i  blanenská juniorka. Smírně se 
doma rozešla Černá Hora díky dvě-
ma trefám Čepy z penalt s celkem 
Drnovic u Vyškova, který se vrací 
na krajskou fotbalovou scénu pod 
názvem FKD. 

Kunštát – Bořitov 0:3 (0:2), 
Knies 2, Novotný. Kunštát: Louko-
ta I. – Bašný, Pravec, Hruška, Jonáš 
(46. Loukota O.) – Horák, Bednář, 
Truhlář (72. Šmerda), Novotný (46. 
Kuruc V.) – Řehoř, Boček. Bořitov: 
Richtr L. – Málek, Jakubec, Mare-
ček, Kolínek – Včelař, Knies, Richtr 
J., Vlk – Novotný – Sýs (42. Polák).

Domácí dostali dokonalou lekci 
z produktivity. Ve 14. minutě zby-
tečně faulovali na hranici vápna  
a ásledně přišel nádherný fotbalový 
moment. Míč si postavil Knies a jeho 
střela skončila naprosto dokonale 
v šibenici v oku, které napíná síť (viz 
foto). Po deseti minutách Loukota 
inkasoval znovu, když ho z penalty 
překonal Novotný. Kunštátští pak 
sice srovnali hru, jejich hra však byla 
bez efektu. V 60. minutě, kdy již hráli 
tak trochu vabank, je, jak se říká, do-
razil třetí brankou opět Knies.
Černá Hora – FKD 2:2 (2:2), 

Čepa 2. Černá Hora: Trávníček – 
Kapoun, Panovský, Mokrý, Nečas 
(88. Jelínek) – Tatíček, Flígl, Čepa, 
Honsnejman – Bubniak, Širůček. 

Zápas nezačal pro Černou Horu 
příliš dobře. Od 19. minuty prohráva-
la brankou po rohovém kopu, o devět 
minut později pak inkasovala znovu 
po individuální akci středem hřiště. 
Ve 30. minutě byl faulován Honsnej-
man a z penalty dal kontaktní gól 
Čepa. Stejný hráč si pak postavil míč 
na značku pokutového kopu ještě ve 
45. minutě a vyrovnal. Gólový účet 
utkání byl tím uzavřen. Lví podíl na 
tom měl domácí brankář Trávníček, 
který svůj tým ve druhé půli několi-
krát podržel.

Ivanovice – Blansko B 1:0 (1:0). 
Blansko B: Trubák – Rajtšlégr, Jelí-
nek, Janíček, Juránek – Blatný, Ně-
mec, Nečas (75. Antal), Klügl (55. 
Hanskut) – Jarůšek, Matuška.

Zápas začal obrovskou šancí Ma-
tušky, který ale jen trefi l zblízka 
brankáře. Rozhodl gól ze standardky 
ve 30. minutě. Blansko B přes něko-
lik šancí ve druhé půli na něj nedoká-
zalo odpovědět a z premiéry v soutě-
ži, kam se po několika letech vrátilo, 
vyšlo bodově naprázdno.

Bohdalice – Olešnice 1:0 (0:0). 
Olešnice: Žila – Plíhal Mir., Miluška, 
Šafařík, Pařízek – Krška (90. Mare-
ček), Hořínek – Křivánek, Dvořáček 
(35. Peterka), Tenora – Kubíček.

Olešnice vypila pomyslný kalich 
hořkosti až do dna. V zápase, ve kte-
rém bodala nadšený bojovný výkon 
proti silnému soupeři, inkasovala až 
v nastaveném čase po standardní si-
tuaci. „Velká smůla,“ podotkl trenér 
Milan Peša.

I. B TŘÍDA

První gól utkání Kunštát - Bořitov.  Foto Radim HruškaPrvní gól utkání Kunštát - Bořitov.  Foto Radim Hruška


