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Blansko i Boskovice
přijely s prázdnou
Bohumil Hlaváček
Napajedla, Žďár nad Sázavou Další divizní fotbalové kolo zavedlo oba týmy z našeho regionu ven.
Na půdě těžkých soupeřů málokdo
z odborníků i fanoušků věřil v body.
Prognózy se potvrdily. Jak Blansko
v Napajedlech, tak Boskovice ve
Žďáru prohrály. V obou případech
však po srdnatém výkonu, svoji
kůži nedaly zadarmo.
FS Napajedla – FK APOS Blansko 3:0 (2:0). Branky: 9. Blažek,
11. Huťka M., 87. Kučera. Blansko:
Švancara - Němec, Klimeš, Zich,
Bezděk - Starý (56. Beneš), Nečas
(76. Pernica), Kleveta, Šíp - Farník Sehnal . Střely na branku: 7:3. Střely
mimo: 8:7. Rohy: 6:11. Fauly: 14:16.
Ofsajdy: 10:3. ŽK: 89. Cahyna - 11.
Švancara, 48. Zich, 61. Šíp, 78. Beneš. Diváků: 135. Rozhodčí: Anýž Svoboda, Molík. Delegát: Laca. Více
na www.fkblansko.cz.
Blansko vlétlo do utkání svižně.
Zazlobili Farník se Sehnalem, po
chvíli pálil nad Kleveta. Pak ale přišla sprcha. Běžela 9. minuta a domácí Blažek se dostal po rohu k odraženému míči a propálil vše, co mu
stálo v cestě včetně Švancary – 1:0.
A nezůstalo u toho. Domácí diváci
ještě oslavovali a již měli druhý důvod k radosti po Huťkově střele do
odkryté části branky – 2:0. Blansko
zamíchalo sestavou a srovnalo hru.
Zlobit začal jako vždy Sehnal, ačkoliv se domácí snažili ho co nejdůsledněji krýt. Ani jedna z jeho šancí
se však gólově neujala, proti Švan-

carovi se neprosadil na druhé straně
napajedelský Hudák.
V první desetiminutovce druhé
půle se opět dral do šancí Sehnal,
opět neúspěšně. Jednou ho vykryl brankář, podruhé mířil nad.
V 67. min. zakončil rohový kop
Kameníka těsně nad opět Hudák.
Šance se přelévaly, zahrozil Šíp
a Švancara musel zázračně vykrýt
opět nebezpečného Hudáka. V 70.
minutě se zaskvěl parádní střelou
Farník, Krajča ho ale zázračně vychytal. Zápas měl stále atraktivní
průběh. Hosté se snažili s utkáním
ještě něco udělat, Napajedla nepříliš důsledné obrany využívaly k nebezpečným brejkům. A jeden z nich
proměnily. Kučera šel sám na Švancaru. Ten jeho první pokus vyrazil,
druhý ale domácí útočník zasunul
do již opuštěné svatyně – 3:0.
„Bohužel se nám nepodařilo pohlídat začátek zápasu, i když jsme
na to několikrát upozorňovali. Jinak
hráčům nemám co vytknout, protože poctivě makali celých devadesát
minut. Vytvořili jsme si několik vyložených šancí, produktivita nám
však dnes vázla,“ uvedl po utkání
trenér Roman Šindelka
FC ŽDAS Žďár – FC Forman Boskovice 3:1 (1:1). Branky:
12.Chmelík, 76. a 89. Bojda – 5.
Dostál. Boskovice: Gruber - Adamec, Vorlický, Vykoukal - Horák
Jak., Horák Jan (72. Marek) - Odehnal (65. Horák Michal), Martínek,
Dostál, Doležel (86. Fojt), Preč.
Střely na branku: 7:3. Střely mimo:
6:3. Fauly: 20:9. Ofsajdy: 5:6. Rohy

pozvánka na fotbal
sobota 22. května v 16.30 hod.

FK Apos Blansko - Framoz Rousínov
FC Forman Boskovice - 1. FC Slovácko B
neděle 23. května v 16.30 hod.

MKZ Rájec-Jestřebí - Tatran Bohunice

Mladí atleti si zazávodili na Poháru rozhlasu

7:1. Rozhodčí : Kůrka - Fridrichovský,Zadinová. Delegát: Poláček.
Boskovice začaly nebojácně
a hned v 5. minutě šly do vedení.
Postaral se o ně trefou do šibenice
po rohu Dostál – 0:1. Aktivita jim
vydržela a nepovolily z ní, ani když
ve 12. minutě po chybě Grubera
Chmelík vyrovnal – 1:1. Přestože
územní převahu pak měli favorizovaní domácí, jejich protivník neustále hrozil nebezpečnými protiútoky, dvakrát musel ve vyložené pozici zachraňovat Pometlo ve žďárské
brance.
I po změně stran se obraz hry
nezměnil. Žďár nadále tlačil na pomyslnou pilu, hosté byli nebezpeční
z brejků. „Byli jsme aktivní, tolik
šancí jsme v žádném jarním utkání
neměli,“ pochválil svůj tým boskovický Jiří Vorlický, který tentokrát
dirigoval hru z postu stopera. K domácím se ale nakonec přiklonili
fotbaloví bozi. Střídající Bojda je
přece jenom v 76. minutě poslal do
vedení – 2:1. Stejný hráč v samém
závěru, kdy Boskovičtí již hráli
vabank ve snaze vyrovnat nadějně
rozehraný duel, přidal ještě rozhodující gól – 3:1.
Další výsledky: Otrokovice –
Pelhřimov 0:2, Rousínov – Šardice
nehr., Slovácko B – Uherský Brod
0:2, Konice – Velké Meziříčí 0:0,
Vyškov – Třebíč 0:2.
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Příští kolo: Třebíč – Žďár, Boskovice – Slovácko B, Uh. Brod
– Rosice, Blansko – Rousínov, Šardice – Konice, Velké Meziříčí – Pelhřimov, Vyškov – Otrokovice.

Přebory. Na stadionu ASK Blansko se minulý týden uskutečnily tradiční závody základních škol o Pohár Českého rozhlasu. Výsledky na str. 13.
Foto Bohumil Hlaváček

V Boskovicích se rozjíždí realizace
ambiciózního projektu práce s mládeží
Bohumil Hlaváček
Boskovice - Fotbal v Boskovicích dostává novou tvář. Po tříleté přípravě se rozjíždí zcela nový
projekt, který by ho měl proměnit
k nepoznání. Asi každý se snaží dělat věci, které mají smysl a pokud
se podaří získat patřičnou podporu
těch, kteří mohou výrazně pomoci,
jde to lépe, říká Jiří Vorlický.
Jaké má jméno?
Novým směrem za jasným cílem
aneb Ke starým dobrým základům
se chceme vracet. Naším dlouhodobým cílem je přispívat svými výsledky ke zdravé společnosti.
Předpokládám, že aby mohlo
dojít k jeho realizaci, musela to
posvětit valná hromada klubu…
Samozřejmě. Na programu bylo
několik zásadních bodů. Kromě
představení projektu se změnily
stanovy, název na FC Boskovice a také logo. Vzhledem k těmto
změnám odstoupili všichni členové
vedení a byl zvolen nový výkonný
výbor. Kromě mne v něm je Josef
Dvořáček a Mário Kubec, čestným
prezidentem je Joe Pavel, generální
ředitel akciové společnosti OKL,
která je naším generálním partnerem. Všichni tři ve vedení máme
stejné pravomoci, já zůstávám koordinátorem klubu.
Pojďme k projektu…
Stojí za ním práce mnoha lidí.
Ať už minulá nebo současná. Tu
budeme postupně představovat. Nepřicházíme s ničím převratným, jen
se pokoušíme měnit některé směry

a navázat na práci našich předchůdců. Budeme se řídit mottem, v němž
se říká, že ke starým dobrým základům se chceme vracet. Naší hlavní
prioritou bude výchova mládežnických týmů, která nebude spočívat
jen v honbě za vítězstvím, ale bude
vycházet z respektování klubové
filosofie a pravidel fair play. Hráči
dospělých týmů by se jim v budoucnu měli stát vzorem, spolupracovat
na jejich výchově a sportovním růstu. Nehodláme v žádném případě
degradovat A tým mužů, jak je nám
podsouváno.
Promiň, že tě přerušuji, ale speciálně
fotbal je sportem,
kde fair play
možná nejvíce
pláče…
Toho jsem si
vědom.
Jsem
proto často napadán, že to co
vymýšlíme, je,
s prominutím,

Osmý kupon
na straně 12

úplná blbost. Jsme si vědomi, že to
bude nesmírně složité. Ale musíme
myslet na to, že především děti
jsou pro společnost nadějí a investicí do budoucna. To je základem
nové filosofie klubu.
Jistě se v něm ale našli lidé, kteří s ní nesouhlasí. Nebo ne?
Samozřejmě našli. Takoví se nemůžou stát jeho členy. Pokud nejdou
stejným směrem za totožným cílem,
nemohlo by to fungovat. V okolí je
drtivá většina oddílů, jejichž jediným cílem je vyhrávat. Naším ne.
Fotbal je fenoménem společnosti,
nesmí proto dávat špatný příklad
pro normální život mimo něj.
Náš projekt koresponduje,
aniž bychom nějak spolupracovali, s novou cestou,
kterou se chce vydat nové
vedení ČMFS.
Myslím, že o změny
jste v rámci okresu usilovali již dříve…
Chtěli jsme již
před třemi léty
změnit systém soutěží
přípravek.
Neprorazili
jsme,
ale
t o
je

něco jiného, nechci otevírat debaty,
nám jde o konstruktivní řešení. Pro
projekt na naší valné hromadě bylo
osmdesát procent hlasujících ze
šedesáti přítomných lidí. Byli tam
stávající i noví členové, objevují se
rodiče dětí, těch přišlo dvacet. Směrem k nim také poputují některé
naše další kroky. Rodina je základ.
Jak bude váš projekt vypadat
v praxi?
Za to, že jsme se mohli odrazit
ode dna, děkujeme hlavně pánům
z akciové společnosti OKL, a to generálnímu řediteli Joe Pavlovi a obchodnímu řediteli Daliboru Kocůrkovi. Ti nám svojí podporou dávají
možnost dalšího postupu. Veškeré
další kroky a úspěchy budou vycházet z dlouhodobého cíle, který
je jasně stanoven. Přispívat svými
výsledky ke zdravé společnosti, jak
to vystihuje název projektu. Hlavní
součástí systému je úzká spolupráce
s rodiči a školou, kam vedou naše
první vyjednávací kroky. Samotná
klubová filosofie stojí na obyčejné
lidské slušnosti, úctě a respektu.
Máte dost trenérů či vedoucích,
kteří pojedou, jak se říká, na nastavené vlně?
Co se týče sportovní části, máme
téměř vše zajištěno. Je však třeba
zajistit i materiální prostředky na
fungování těchto systémů. Pokud
nezískáme podporu, můžeme vymýšlet, co chceme a nepůjde to. My
si přejeme, aby všechny naše děti
hráli soutěže, mohli reprezentovat
v nějaké soutěž, to chtějí všichni.
Pokračování na str. 10

Kolář skončil druhý
Protivín - Třetí podnik biketrialového Vema mistrovství ČR se jel
v sobotu v jihočeském Protivíně.
V areálu pivovaru Platan na umělých sekcích bojovali biketrialisté
opět nejen s nepřízni počasí, ale
také s netradičním pojetím celého
závodu. Ten se totiž tentokrát jel na
tři kola. Pořadatelé připravili obtížné tratě, se kterými si mnoho jezdců
nevědělo rady a k vidění byly i nepříjemné pády.
V kategorii Elite tentokrát podlehl blanenský Václav Kolář svému
reprezentačnímu kolegovi dvojná-

Václav Gryc na trati.

sobnému mistru světa v kategorii
Junior Davidu Herkovi. Na krásném pátém místě skončil nejmladší jezdec této třídy Martin Kakáč,
když za sebou nechal řadu českých
reprezentantů.
V kategorii Senior zajel po nezdařeném výkonu Tadeáš Ševčík
šesté místo a junior Vašek Gryc se
musel sklonit před domácím jezdcem Dominikem Pufferem. Benjamin Ondřej Šenk opět o pouhé
dva bodíky přišel o zlatou medaili,
Svými výkony si však říká o místo
v reprezentačním týmu.
(jak)

Foto Radim Kakáč

