
Muži Sokola Bořitov vybojovali historický postup do I.A třídy. V ní jsou po podzimu na devátém místě. Foto Lenka Večeřová * Vynikající druhá příčka patří staršímu dorostu FK APOS Blansko v divizi. Na snímku oslavy postupu 
z krajského přeboru. Foto Bohumil Hlaváček
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Blanensko a Boskovicko - Zá-
věr roku je vždy ve znamení bi-
lancování. Ten fotbalový v okres 
Blansko byl zejména ve znamení 
dvou cenných úspěchů v závěru 
jara. 

Husarský kousek se povedl mu-
žům Sokola Bořitov, kteří nevída-
ným fi nišem v posledních kolech 
vypálili rybník všem svým soupe-
řům v I.B třídě a poprvé v historii 
postoupili do vyšší soutěže. Na 
podzim se v I.A třídě aklimati-
zovali a vše nasvědčuje tomu, že 
cíl, který si stanovili splní, a ne-
sestoupí. Dorostenci FK APOS 
Blansko zase vyhráli krajský 
přebor a v divizi, kam postoupili 
hrají překvapivě v současné době 
v nejvyšších patrech tabulky.

Mužská divize se v okrese hrála 
jen na jaře, Blansko totiž v hek-
tickém závěru boj o záchranu ne-
zvládlo a v krajském přeboru roz-

Muži Bořitova a dorostenci FK Apos Blansko letos vybojovali cenný postup do vyšších soutěží

Malé ohlédnutí za fotbalovým rokem 2011

množilo počet týmů z regionu na 
kvartet. Po výměně trenéra omla-
dilo kádr a vede si v soutěži velmi 

dobře. Bude podle všeho horkým 
kandidátem na postup. Boskovice 
se po nadějném začátku propada-

ly tabulkou a zůstaly za očekává-
ním. Ráječko má za sebou solidní 
podzim, v němž střídalo výborné 
výkony se slabšími, umístění ve 
středu tabulky tomu odpovídá. 

Krize rájeckého fotbalu vyvr-
cholila v závěru podzimu pádem 
až na samé dno krajského přebo-
ru. Po odchodu dlouholeté trenér-
ské dvojice Záleský a Bureš bude 
před novým realizačním týmem 
hodně práce se záchranou v jarní 
části.

V I..B třídě si vede nejlépe 
Kunštát, Černá Hora hraje střed 
a Lipovec střídá propadáky s pře-
kvapeními. Podzimním králem 
okresního přeboru je tým Sloupu 
vyšperkovaný několika mazáky 
se zkušenostmi z vyšších soutě-
ží. Na paty mu šlape blanenské 
béčko, které se po matném začát-
ku vzepjalo k nevídané sérii bez 
porážky. 

Okresní fotbalový svaz připra-
vuje již tradiční vyhlášení ankety 

Okresní fotbalový svaz Blansko 
přeje všem funkcionářům,
hráčům a příznivcům kopané
veselé Vánoce, do nového roku vše nejlepší, 
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů 
jak v osobním, tak v pracovním životě

Fotbalista okresu Blansko 2011, 
která bude obsahovat několik 
podkategorií. 

„Slavnostní předávání trofe-
jí se uskuteční tentokrát v pátek 
20. ledna od 18 hodin v sále bla-
nenského kina,“ prozradil sekre-

tář Jiří Sychra. Jak dodal, publi-
kace k příležitosti sto deseti let 
českého fotbalu o historii kopané 
v našem okrese se právě dokon-
čuje. „K oddílům se dostane na 
aktivu před jarní části této sezo-
ny,“ upřesnil.

Hrajeme již čtvrtou sezonu
Ženská kopaná prochází v současné době v naší republice dynamickým roz-

vojem, vznikají nová družstva i nové soutěže. V okrese Blansko existuje pět 
fotbalových oddílů a k tomu dalších šest hraje malou kopanou. Ráječkovské 
fotbalistky zahájily na podzim 2011 již čtvrtou sezonu.

Předcházející jarní část nebyla pro naše děvčata příliš úspěšná. Časté ab-
sence hráček ze zdravotních, studijních i jiných důvodů neumožnily stabili-
zovat sestavu a ve většině zápasů nastupovaly nekompletní. Zarážející byly 
především střelecká nemohoucnost a neproměňování vyložených šancí. Po-
zitivem byla zlepšená obranná hra a historicky první bod s jiným okresním 
týmem, kterým byly Lažany po výsledku 0:0.

Před podzimní částí se sešli zástupci čtyř blanenských a dvou prostějov-
ských klubů a společně iniciovali vznik nové soutěže, okresního přeboru, který 
zastřešil OFS Blansko. Důvody k tomuto kroku byly především ekonomické.

Příprava na novou sezonu začala prvního srpna. Podařilo se rozšířit kádr 
na 20 hráček a hlavně doplnit o Jiřinu Čípkovou, která byla klíčovou postavou 
v celé podzimní části. Tabulka se brzy rozdělila na nejlepší dva - Boskovice 
a Kunštát, beznadějně poslední Lipovou a vyrovnaný střed tabulky, kde všech-
ny tři týmy získaly po podzimu shodně 12 bodů. Cílem Ráječka pro jarní část 
je zisk třetího místa. 

Halový turnaj v Adamově proběhl v neděli 4. prosince za účasti pěti týmů 
z okresu. Po dramatickém průběhu naše družstvo zvítězilo, když o pořadí na 
prvním místě rozhodl lepší vzájemný zápas s divizními Kotvrdovicemi. Bylo 
by dobré získat pro ženský tým dalšího trenéra či asistenta, aby bylo možné 
při trénincích diferencovat jednotlivé činnosti s ohledem na herní vyspělost 
jednotlivých hráček.  Pavel Henek, Olympia Ráječko

Registrace jako pěkný dárek 
Darujte registraci na Běh za sedmizubým hřebenem nebo Půlmaraton Mo-

ravským krasem. S touto myšlenkou spustilo již 1. prosince 2011 on-line re-
gistraci obou závodů s možností získat vánoční poukaz pro vaše blízké jako 
vánoční dárek občanské sdružení Sportuj s námi, pořadatel 3. ročníku Běhu 
za sedmizubým hřebenem a 17. ročníku Půlmaratonu Moravským krasem. 
Věnovat účast na startu některého z běhů je velice jednoduché, stačí při regis-
traci na www.sportujsnami.cz uvést do poznámky e-mail, na který bude zaslán 
stylový vánoční poukaz se jménem registrovaného. 

Při této příležitosti bychom chtěli velice poděkovat všem 1500 běžcům 
a běžkyním za přízeň v letošním roce a těšíme se v roce následujícím na skvě-
lé sportovní zážitky při Běhu za sedmizubým hřebenem a Půlmaratonu Mo-
ravským krasem. Tým Občanského sdružení „Sportuj s námi“

Bohumil Hlaváček

Blansko - I po sestupu z divize 
mužů, kterým skončilo fotbalové 
jaro v FK APOS Blansko, neza-
vládl v klubu smutek. Postup do 
stejné soutěže se totiž povedl do-
rostencům a vůbec práce s mláde-
ží se v posledních letech daří. 

„Je to naše jasná priorita do bu-
doucna, na které chceme stavět. 
Podařilo se dát dohromady tým 
schopných trenérů od přípravky 
přes žáky, dorost i mužské béčko 
a áčko. Za to výboru i jim patří 
velký dík,“ uvedl předseda klubu 
Michal Babák. Ten oznámil vede-
ní zajištění hlavního sponzorské-
ho krytí na horizont nejbližších 
let. 

„Podrobnosti bych zatím nerad 
prozrazoval, veřejnost se s nimi 
seznámíme v nejbližších týdnech 
po dojednání detailů. Nepůjde jen 
o první mužstvo, ale o celý klub, 
to chci zdůraznit, i když postup 
mužů zpět do divize by určitě 
všichni naši příznivci, sponzor 
i já uvítali. I proto vytvoříme tre-
nérovi a realizačnímu týmu pod-
mínky minimálně k zachování 
současného kádru, případně jeho 
drobného posílení. Práce trené-
ra Michala Kuglera si vážíme, 
oceňujeme to, že dává prostor 
mladým odchovanců a v této fi lo-
sofi i ho chceme podporovat, aby 
dorůstající generace cítila šanci 
se uplatnit v našem oddíle,“ řekl. 
Nově bude zavedena funkce spor-
tovního manažera. „Zdůrazňuji, 
že neplaceného,“ dodal Babák. 
Jeho jmenování schválí výbor na 
první schůzi po Novém roce.

Vedení si váží všech, kteří po-
máhali s dosavadním chodem 
klubu, zejména v oblasti fi nanční. 
„Mrzí nás, že jsme opomenuli ve-
řejně poděkovat za významný pří-
spěvek na činnost od Jihomorav-
ského kraje, o který se zasadil náš 
příznivec a blanenský občan radní 
Ivo Polák. Tímto tak s předsedou 
činíme,“ doplnil místopředseda 
a hospodář v jedné osobě Břeti-
slav Strážnický. Jak poznamenal, 
pro budoucí rozvoj je již v dneš-
ní době nezbytná umělá tráva na 
tréninkovém hřišti. „Vyvoláváme 
další jednání na ministerstvu, na 

radnici, věříme, že budou úspěš-
ná,“ doufá. 

Mladší žáci jsou po podzimu 
třetí v krajském přeboru. „Ztrá-
címe jen dva body na vedoucí 
tým, to je dobrá výchozí pozice. 
Poté, co nám utekl začátek, by-
chom rádi zaútočili na prvenství 
v soutěži. Po zimní přípravě snad 
vykročíme do odvet pravou no-
hou a půjde to,“ věří trenér Luboš 
Šustr. Závěr podzimu přinesl bon-
bónek. „Výhra na mezinárodním 
turnaji v Legnici, který se vyvedl 
po všech stránkách, byla bom-
bou. Kluci vyrostli po fotbalové 
i psychické stránce a zaslouženě 
získali hlavní pohár mezi čtyřia-
dvaceti týmy ze čtyř zemí,“ chvá-
lí své svěřence.

Spokojen je vcelku i hlavní 
trenér starších žáků Michal Šen-
keřík. „Ve druhé půlce podzimu 
nám bohužel chyběli kluci, kte-
ří jsou na střídavých startech ve 
vyšší soutěži. Když jsem měl tým 
pohromadě, bylo to o něčem ji-
ném. Máme šest bodů na prvního, 
nic není ztraceno, popereme se 
o lepší umístění na jaře,“ hodnotí 
dosavadní průběh krajského pře-
boru. Spokojen by byl s pozicí do 
třetího místa. 

U úspěšného staršího doros-
tu bude nadále působit zkušený 
trenér Jiří Pokoj. „Udělalo nám 
radost, že hned 
několik hrá-
čů, kteří loni 
vybojovali po-
stup z krajské-
ho přeboru, se 
uchytilo u prv-
ního mužstva 
a stalo se čle-
ny základní 
sestavy. Je to 
ocenění naší 
práce. Vzhle-
dem ke kvalitě 
současného ká-
dru počítáme, 
že tento trend 
bude pokračo-
vat,“ řekl. 

U mladšího 
dorostu dělá 
asistenta kouči 
Petru Stupkovi 
David Bednář. 

Jeden z největších talentů v na-
šem okrese posledního desetiletí 
nakoukl v barvách HFK Olomouc 
do velkého fotbalu. Jak se mu 
daří zkloubit roli profesionálního 
hráče s trenérskou prací? „Jde to. 
Jinak bych to nedělal, baví mne 
to. Hrál jsem pod několika zku-
šenými trenéry, myslím, že mám 
kluků co ukázat - zejména co se 
týče moderních metod. Snažím 
se, aby to borce bavilo,“ usmívá 
se. Jak řekl, samozřejmě jeho pů-
sobení v klubu souvisí s tím, že 
by se koučování chtěl věnovat i 
do budoucna. „Rád bych si udě-
lal určitě minimálně licenci B,“ 
přeje si.

Béčko mužů se v okresním pře-
boru po matném začátku rozjelo. 
„Spokojený jsem maximálně, 
hlavně s tím, že jsme vytvořili 
partu, to je důležité,“ těší trenéra 
Radka Sedláčka. Ten si předsta-
vuje podobné pokračování i na 
jaře. „Myslím, že by se kluci po-
stupu nebránili a udělají pro to 
vše,“ věří svému kolektivu.

Jako ve všech klubech je vlaj-
kovou lodí mužské áčko. „Nebylo 
to špatné, ale mohlo to být lepší. 
Máme příliš mnoho mladých hrá-
čů. To je na jednu stranu dobře, 
na druhou ale mužstvu v několi-
ka zápasech chyběly zkušenosti. 
Projevilo se to ztrátou bodů za 

remízy místo tří bodů v již téměř 
vyhraných zápasech v koncov-
ce,“ krčí rameny lodivod Michal 
Kugler. Paradoxně byl nejvíce 
spokojen s utkáním v Moravském 
Krumlově, kde nakonec přišla 
prohra. „Celý první poločas jsme 
předváděli skvělý fotbal, pod-
le not, jak si je představuju. Ale 
soupeř výsledek obrátil. To byla 
škoda,“ mrzelo ho.

Kugler se musel po celý pod-
zim nakonec obejít bez asistenta. 
Toho mu při přípravě a trénincích 
nahrazoval Radim Bubeníček, 
hráč a kapitán mužstva. „Je to 
profesionál každým coulem, vzor 
tréninkové i herní morálky. Velice 
si jeho pomoci vážím. Je to osob-
nost po herní i lidské stránce, dou-
fám, že zde bude působit i nadá-
le,“ představuje si. Má suverénně 
nejmladší kádr v soutěži, nejstar-
ší Martin Sehnal oslavil nedávno 
třicítku. Trenér má radost z toho, 
že bude moci i na jaře pracovat se 
stejným kádrem, přemýšlí i o ně-
jakých posilách, které budou ve 
fi nančních možnostech výboru. 
„V zimě se budeme snažit hrát 
co nejvíc fotbal. Samozřejmě ne-
zapomeneme ani na fyzičku, ale 
nebude to na úkor hry,“ nastínil 
muž, který momentálně usilovně 
pracuje na získání vyšší licence, 
o kterou velmi stojí. 

V Blansku budou sázet na odchovance

 výbor FK APOS Blansko


