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Fotbalové derby v Drnovicích skončilo debaklem ve prospěch výborných Lysic

Podzimním králem je blanenská juniorka
předehrávkapředehrávka

Černá Hora se s Bořitovem podělila o body zprávy OFSzprávy OFS

Ve středu se předehrálo kom-
pletní první jarní kolo okres-
ních fotbalových soutěží.

Okresní přebor: Lysice 
– Blansko B 0:0 (0:0), ČK: 
Jelínek (B). Lysice potvrdily 
vynikající formu z posledních 
kol i proti Blansku. Celých de-
vadesát minut diktovaly tempo, 
vedoucí tým soutěže nepustily 
do vážnější šance a pouze stře-
lecká nemohoucnost je připra-
vila o tři body. Už v samotném 
úvodu nedokázal Jonášek do-
klepnout míč do prázdné bran-
ky, stejný hráč mohl rozhod-
nout o první porážce Blanska 
i po změně stran, ale proti byl 
hostující brankář, který jeho 
hlavičku vyrazil.

Olomučany – Rudice 1:5 
(0:4), Husák – Zouhar 2, Opluš-
til, Kuchař, Matuška. Hosté se 
střelecky probudili a odnesli to 
v Olomučanech. Skóre otevřel 
po uklouznutí beka přesnou 
střelou Zouhar, další gól přidal 
po deseti minutách Opluštil do-
rážkou Matuškova pokusu. Na 
0:3 zvýšil krásnou trefou do ši-
benice Kuchař, poločasový účet 
pak uzavřel ze skrumáže Ma-
tuška. Hned po návratu ze šaten 
se trefi l znovu Zouhar. Přestože 
měla Rudice nadále drtivou pře-
vahu, střelecký prach jí již zvlh-
nul, naopak v 70. minutě přišel 
čestný úspěch domácích. 

Šošůvka – Kořenec 5:1 
(3:0), Sehnal 2, Zouhar R., Ku-
chař, Musil – Servus. Utkání 
bylo zpočátku vyrovnané, zlo-
milo se po dvou slepených gó-
lech Šošůvky ve 25., resp. 27. 
minutě. Třetí přidali domácí 
před půlí. Ten Kořenec defi ni-
tivně zlomil. Po přestávce již 
Šošůvští opanovali hřiště, je-
jich vítězství mohlo být dokon-
ce ještě výraznější. 

Boskovice B – Vísky 1:0 
(0:0), Pirochta. Boskovickým 
hodně pomohli hráči áčka – 
Jakub Horák držel obranu a ve 
středu zálohy odvedl hodně 
práce tvrdě hlídaný Ošlejšek. 
Rozhodující okamžik utká-
ní přišel v 53. minutě. Zprava 
utekl Odehnal a jeho střílený 
centr uklidil do sítě na zadní 
tyči pohotově Pirochta. Hosté 
v závěru vyvinuli drtivý tlak, na 
remízu, která by zápasu slušela, 
však nedosáhli. 

Doubravice – Sloup 1:2 
(0:1), Sáňka J. ml. – Trefi l, 
Nečas. Sloup se uvedl několi-
ka neproměněnými šancemi. 
Když pak Doubravickým My-
nařík chytil pokutový kop, po-
trestal je ve 25. minutě pěknou 
brankou Trefi l. Ve druhé půli 
domácí zatlačili, nic ale z pře-
vahy nevytěžili. V 63. minutě 
naopak pronikl do vápna Nečas, 
byl složen a z penalty sám při-
dal druhý gól Sloupu. Domácí 
snížili až v závěru. 

Jedovnice – Letovice 6:0 
(3:0), Borek, Vintr 2, Janda, Pe-
šička. Zápas měl jednoznačný 
průběh. Jedovničtí mají fazónu 
a odnesli to tentokrát Letovičtí. 
Domácí je k ničemu podstatněj-
šímu nepustili a skóre postupně 
narostlo až do podoby tenisové-
ho kanára. 

Vavřinec – Drnovice 0:2 
(0:1), Navrátil, Setnička J., 
ČK: Zmeko (V). První půle se 
odehrála ve vcelku vyrovna-
ném duchu. Vavřinečtí několik 
šancí neproměnili, hosté se na-
opak radovali z branky již v 15. 
minutě, kdy nadvakrát překonal 
Nováka Navrátil. Ve druhé půli 
se ukázalo, jak moc Vavřin-
ci chyběli útočníci Dvořáček 
a Radim Přikryl. Jeho útok 
byl bezzubý, naopak Drnovičtí 
pečetili v závěru brankou Set-
ničky. 

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Okresní přebor se uložil k zim-
nímu spánku. Panovníkem se 
stal tým Blanska B, který za 
celý podzim nenašel přemoži-
tele. V posledním kole se opět 
zrodily zajímavé výsledky. 
Určitě málokdo čekal drtivou 
porážku Drnovic v derby s Ly-
sicemi. Naopak přestřelka v Šo-
šůvce se tak trochu čekat dala. 
Sloup tristně prohrál v Jedov-
nicích, ačkoliv jeho hráči dali 
všechny tři branky. 

Drnovice – Lysice 0:4 (0:0), 
Fojt, Lepka, Ostrý, Jonášek. 

Po bezbrankovém prvním po-
ločase se v derby po změně stran 
nestačili domácí divit. Lysice je 
přehrály po všech stránkách, 
navíc přidaly čtyři krásné góly. 
Nejprve neproměnil pokutový 
kop za sražení Ostrého Měchá-
ček. Hosty to nesložilo do kolen 
a dál hráli svoji hru. A odměna 

přišla vzápětí. Fojtův trestný 
kop skončil za zády domácího 
brankáře. Pak Lysice dvakrát 
předvedly, že i na okresní úrov-
ni se hraje pohledný fotbal. Na 
konci dvou rychlých kombinač-
ních akcí byli nejprve Lepka a 
o chvíli později Ostrý. Parádní 
představení hostů zakončil k 
velké radosti jejich početných 
fanoušků čtvrtým gólem střelou 
do šibenice Jonášek.

Jedovnice - Sloup 2:1 (1:0), 
vlastní 2 – Zouhar. 

Peprnou příchuť mělo utkání 
s podtextem derby pro hosty. Ti 
dali všechny tři góly, bohužel 
pro ně dva do vlastní sítě. O prv-
ní se postaral Sychra, když sra-
zil míč do Mynaříkovy branky 
při souboji s dotírajícím útoční-
kem. Sloup byl přitom v první 
půli asi lepším mužstvem. Dru-
hý vlastenec si připsal na svůj 
vrub dezorientovaný Brantalík, 
když naskočil na míč při rohu. 
Snížil deset minut před koncem 

z penalty Zouhar po faulu bran-
káře Suchého na Nečase. 

Doubravice – Vísky 3:2 
(3:0), Kuběna, Ondráček, Da-
něk – Kamba, Bárta. 

První poločas se hrál na jed-
nu branku. Víseckých. Doubra-
vice vedla během deseti minut 
o dva góly, do půlhodiny přida-
la třetí. Další příležitosti již do-
kázala zahodit. Do druhé půle 
pak nastoupila s vědomím, že je 
rozhodnuto. Vísky ale nehodily 
fl intu do žita a dokázaly snížit 
na rozdíl jediné branky. To ale 
bylo vše, body přece jenom zů-
staly doma.

Vavřinec – Letovice 0:2 
(0:1), Širůček 2.

Domácí se trochu zlobili, 
když ve strkanici po čtvrtho-
dině hry nepískal sudí útočný 
faul. Nezůstalo u toho, ze zá-
varu padl i vedoucí gól Letovic. 
Zápas bez šťávy se hrál v po-
dobném duchu dál. O koneč-
ném výsledku se rozhodlo zno-

vu v úvodu poločasu, tentokrát 
druhého. Letovičtí kopali stan-
dardku a znovu Širůček rozvlnil 
vavřineckou síť. Rozhodnuto. 

Boskovice B – Kořenec 0:1 
(0:0), Meluzín.

Utkání v Červené zahradě by 
slušela remíza, shodli se všich-
ni, bylo po celou dobu vyrov-
nané. Osud tomu však chtěl, 
že v čase 89:40 na boskovické 
elektronické tabuli se nadechl 
k velkému maradonovskému 
sólu kořenecký Meluzín. Obe-
šel dva soupeřovy hráče a pár 
metrů před šestnáctkou se opřel 
do míče, který skončil u tyče 
domácí branky. Hosté tak brali 
díky němu tři body.

Šošůvka – Rudice 5:3 (3:0), 
Zouhar R. 2, Bezděk, Petlach 
M., Doležel – Matuška, Fiala, 
Zouhar. 

Přestřelka v Krmelec Areně. 
Dala se však trochu čekat, oba 
týmy jsou známé taktikou dát 
víc branek než soupeř, v obra-

ně tak silní nejsou. Šošůvka šla 
do vedení z penalty Bezděkem, 
další dvě branky přidal Zouhar, 
který tak důstojně vzpomněl 
památky svého dva dny před-
tím zemřelého otce, bývalé 
místní fotbalové opory, jemuž 
před utkáním všichni minutou 
ticha vzdali poctu. Rudice ale 
špatně nehrála. Dokázal to ma-
tuška, když skóroval parádními 
nůžkami ve 47. minutě. Petlach 
a Doležel zvýšili na 5:1, hosté 
však ještě korigovali. 

Olomučany – Blansko B 
2:5 (0:4), Štěpánek J., Klíma 
– Nečas 2, Bednář, Pernica, 
Matuška.

První poločas ukázal jasně 
rozdělení sil na hřišti. Domácí se 
evidentně lekli výrazných posil 
z blanenského áčka – Bednáře 
a Němce. Jejich přítomnost byla 
opravdu cítit. Poraženecká nála-
da Olomučan tak předznamenala 
jasné vedení hostů. Druhá pěta-
čtyřicetiminutovka se již odehrá-
la v poklidném tempu, bylo roz-
hodnuto. Další branky pak jen 
kosmeticky upravily výsledek, 
rozdělení bodů neovlivnily. 
  1.  Blansko B  14  10  4  0  44:15  34
  2.  Kořenec  14  9  1  4  42:32  28 
  3.  Jedovnice  14  8  2  4  41:28  26 
  4.  Drnovice  14  7  3  4  33:30  24 
  5.  Lysice  14  6  4  4  27:25  22
  6.  Doubravice  14  4  6  4  22:25  18 
  7.  Letovice  14  5  3  6  25:33  18 
  8.  Šošůvka  13  4  5  4  33:31  17 
  9.  Boskovice B  14  4  5  5  23:25  17 
  10.  Rudice  14  5  1  8  38:34  16 
  11.  Olomučany  13  5  1  7  21:33  16 
  12.  Vísky  14  4  1  9  19:29  13
  13.  Sloup  14  4  1  9  27:38  13 
  14.  Vavřinec  14  2  3  9  18:35  9

* Trenérská rada při OFS 
Blansko upozorňuje držitele 
trenérské licence C, kterým 
končí platnost průkazu k 31. 12. 
2009 + další zájemce o tuto tre-
nérskou licenci C, že v sobotu 
12. prosince 2009 od 9 hodin 
proběhne v restauraci Punkva 
Rožmitálova 40 v Blansku do-
školení, kde si mohou platnost 
licence C prodloužit. 

* STK po prošetření kontu-
muje výsledek mistrovského 
utkání 14. kola III. tř. mužů 
mezi týmy Doubravice B a Kní-
nice na 3:0 ve prospěch domácí-
ho týmu z důvodu nedostavení 
se hostujícího oddílu k mis-
trovskému utkání. Oddíl Knínic 
se trestá podle RS čl. 25/12V 
pokutou ve výši 1000 Kč, dále 
podle RS čl. 25/5 uhradí náleži-
tosti oddílu Doubravice (přípra-
va hřiště, cestovné).

* Zpráva delegáta svazu z mi-
strovského utkání 14. kola A2A 
1402 III. třídy mužů mezi týmy 
Kotvrdovice - Lažany hraného 
ve středu 28. 10. Fotbalový oddíl 
Kotvrdovic nesplňuje požadav-
ky na vybavení hřišť a hracích 
ploch v soutěžích OFS Blansko 
podle RS čl. 4/4a (počet 12 míst 
na lavičkách dle SŘF a RS). STK 
nařizuje oddílu zaslat na sekreta-
riát OFS výjimku nebo sjednat 
nápravu, jinak bude postupovat 
podle RS čl. 4/5.

* DK projednala a rozhodla 
o výši trestů vyloučených hráčů 
jednotlivých fotbalových oddílů 
z mistrovských utkání vloženého 
14. kola mužů a 11. kola doros-
tu. Nepodmíněné tresty: Sehnal 
Stanislav (Doubravice) – 2 SU, 
Kutlák Eduard (Březová) – 1 
SU. Odročeno projednání přípa-
du: Jelínek Miroslav (Blansko), 
Zmeko Pavel (Vavřinec), Sáňka 
Jakub (Doubravice) – neplnění 
povinností fotbal. oddílu, neza-
slání prohlášení hráče.  (sy)

Doubravice - Vísky 3:2  Foto Bohumil HlaváčekDrnovice - Lysice 0:4  Foto Pavel Šmerda

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Mrazivé nedělní počasí zkou-
šelo diváky v derby v Černé 
Hoře. Bořitovští byli lepší 
v první půli, domácí ve druhé. 
Remíza byla spravedlivá. Kun-
štát doma nečekaně krutě padl 
s Dražovicemi, Lipovec získal 
povinné body s posledním tý-
mem tabulky. Olešnice sehrála 
smolný zápas s rezervou Rou-
sínova. 

Černá Hora – Bořitov 1:1 
(1:1), Čepa – Klicpera. Černá 
Hora: Polák – Tatíček, Palka-
ninec, Kapoun – Honsnejman 
(85. Paděra), Mokrý, Širůček, 
Panovský, Pavlíček (90. Kle-
páček) – Čepa, Bílek. Bořitov: 
Richtr L. – Kolínek, Fikes, 
Mareček, Jakubec – Řehák 
(85. Petrák), Knies, Richtr J., 
Zouhar – Klicpera, Málek (72. 
Pfeifer). 

Domácí fotbalisté měli hned 
v úvodu zápasu šanci, skončila 
však mimo tyče. Pak zvolna 
převzal iniciativu Bořitov, kte-
rý začal Poláka bombardovat 
střelami ze střední vzdálenosti. 
Staral se o ně zejména Richtr. 
Branka padla ale jinak. V 37. 
minutě Málek těsně před vy-
běhnutým Polákem stihnul 
přihrát pod sebe a Klicpera 
trefi l vyklizenou černohorskou 
svatyni. Vyrovnání přišlo ne-
čekaně těsně před půlí. Bořito-
vští, kteří v té době měli více 
ze hry, fatálně chybovali na 
půli a Čepa se vydal na sólo, 
při němž kanonýr jeho kalibru 
obvykle nezaváhá. Nestalo se 
tak ani tentokrát a bylo vyrov-
náno. 

Po změně stran měli více 
ze hry domácí, do výraznější 
šance se ale nedostali. Naopak 

Klicpera šel v závěru sám na 
Poláka, ten ho ale bravurně 
vychytal. 

Rousínov B – Olešnice 3:2 
(3:1), Boček, Šafařík. Olešni-
ce: Žila – Plíhal M., Šafařík, 
Kuda, Kalas – Křivánek, Ho-
řínek, Plíhal Mart. (70. Tomá-
šek), Daniel – Boček, Peterka.

Úvod utkání poznamenaly 
dvě sporná rozhodnutí sudího. 
Nejprve odpískal penaltu za 
ruku, která by podle nových 
pravidel měla zůstat nepotres-
taná, po chvíli pak přísně stan-
dardní situaci. Rousínovští obě 
příležitosti přetavili na branky 
a Olešnici trvalo chvíli, než se 
vzpamatovala. Pak se ale její 
hráči otřepali a Boček z trest-
ného kopu snížil. Peterka pak 
neproměnil sólový únik, aby 

do půle domácí přidali ještě 
jednu branku. V 60. minutě 
opět snížil Šafařík, závěrečný 
tlak hostí ale vyrovnání nepři-
nesl. 

Kunštát – Dražovice 0:4 
(0:3). Kunštát: Čech – Hruš-
ka, Bašný, Horák, Musil – 
Kurucz (60. Novotný D.), 
Havelka (85. Záboj), Bednář, 
Vlasák – Truhlář, Boček (70. 
Loukota).

Kunštátští si prožili další 
mizérii. Umí si vytvořit šance, 
neproměňují je však a soupeř 
dává laciné góly. Byl to přesně 
obraz tohoto utkání. Dražovičtí 
hráli zatažení a čekali na chy-
by. Přišly. Již v 10. minutě ved-
li, další dvě branky padly ještě 
do dovršené pětadvacáté mi-
nuty. Nebylo o co hrát, domácí 

se psychicky položili. Druhý 
poločas měl podobný průběh. 
Ani v něm se kunštátské šance 
proměnění nedočkaly, naopak 
přišla ještě úspěšná dražovická 
penalta v 82. minutě.

Lipovec – Starý Lískovec 
3:1 (3:0), Matuška, Sedlák M., 
Svoboda. Lipovec: Pernica – 
Marušák, Sedlák J., Zouhar, 
Šebela – Horáček R. (50. Sed-
lák R.), Hrstka, Sedlák M., Ho-
ráček L. – Svoboda, Matuška.

O výhře domácích rozhodla 
první čtvrthodinka, kdy Lipo-
večtí dali všechny tři své bran-
ky. Nejdříve vymetl Matuška 
z hranice vápna šibenici, pak 
se trefi l Miroslav Sedlák po 
narážečce s bratrem Janem. 
Domácí následně podlehli po-
citu sebeuspokojení a jejich 
dosavadní brankostroj se za-
stavil. Hosté zavětřili šanci 
a začali být nebezpeční. Na 
víc než na snížení v 65. minutě 
utkání jim ale síly a schopnosti 
nestačily.

Další výsledky: Svratka 
Brno – Kohoutovice 7:0, Líšeň 
B – Medlánky 6:0, Tišnov – 
Bohdalice 2:0. 
  1.  Dražovice  13  9  3  1  32:15  30 
  2.  Líšeň B  13  8  4  1  31:12  28 
  3.  Olešnice  13  8  2  3  21:18  26 
  4.  Bohdalice  13  8  0  5  30:13  24 
  5.  Tišnov  13  7  2  4  17:15  23 
  6.  Bořitov  13  6  2  5  27:21  20 
  7.  Kunštát  13  6  1  6  14:18  19 
  8.  Kohoutovice  13  6  0  7  30:29  18 
  9.  Lipovec  13  5  2  6  18:24  17 
  10.  Rousínov B  13  5  2  6  21:32  17 
  11.  Svratka  13  4  2  7  21:17  14 
  12.  Černá Hora  13  3  5  5  15:15  14 
  13.  Medlánky  13  3  1  9  20:28  10 
  14.  St. Lískovec  13  0  0  13  6:46  0 

Příští kolo: Svratka – Dražo-
vice, Líšeň B – Olešnice, Rousí-
nov B – Kohoutovice, Lipovec 
– Medlánky, Bořitov – Bohda-
lice, Tišnov – Starý Lískovec, 
Kunštát – Černá Hora. Černá Hora - Bořitov 1:1  Foto Bohumil Hlaváček


