
Martin Šmerda: Jestli mi nechybělo rájecké 
prostředí? Ano, to přiznám. Spousta lidí říká, ne-
vstoupíš dvakrát do téže řeky, proto jsem návrat 
hodně zvažoval. Nechal jsme se přemluvit. Teď 
určitě nelituji. To tedy ne. Ale přijdou další zápa-
sy, těžší soupeři, už třeba příští týden v Kuřimi. 
Tento první zápas ale bylo velmi důležité vyhrát. 
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Divize: Blansko padlo v Šardicích, Boskovice v Konici

Šmerda přivedl tým k výhře

Odstartovala fotbalová sezóna 2009/10
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Fenomén fotbal zatroubil fanfá-
ry do nové sezóny již i na úrovni 
divize, krajských a okresních 
soutěží. Moravskoslezskou 
ligu musíme díky pádu Blan-
ska po jeho ročním působení 
v této soutěži oželit. Natěšení 
fanoušci ale zase zamířili na 
stadióny, líní nažhavili internet. 
A jak první kolo sezóny 2009/10 
vlastně pro koho dopadlo?

Někde se pilo po zápase piv-
ko z radosti, jinde na žal. Mám-
li vyslovit vlastní názor, nej-
příjemnějším překvapením pro 
mne byli Ráječtí. Skoro všichni 
znalci, i ti rádoby odborníci, jim 
předpovídají pád o další soutěž 
níž. Ratíškovice se ale nedosla-
ly skoro po celé utkání za půlku. 
Návrat krále Šmerdy. To bylo 
první, co mne napadlo. Právě 
on byl hlavním strůjcem jasné-
ho domácího vítězství, Martina, 
jako dirigenta týmu, bylo asi 
ještě opravdu v okresním pře-
boru v Bořitově škoda. 

Naopak tento tým si v premié-

ře v krajské soutěži vypil pomy-
slný kalich hořkosti až do dna 
v Bohdalicích. Ono to si nebude 
v té I.B třídě tak jednoduché. 
Ale ruku na srdce… Tu sedmič-
ku na úvod jim opravdu nikdo 
nepřál. Derby v Černé Hoře 
skončilo úspěchem Kunštátu, 
Olešničtí doma nedokázali dát 
branku, naštěstí ale ani šikovný 
soupeř z Líšně.

Blansko ve znovudivizní pre-
miéře v  Šardicích propadlo. 
A takovým způsobem, jak to 
čekal málokdo. Trenér Vašíček, 
který asi právem myslí na vyso-
ké příčky v soutěži pro svůj tým, 
nestačil zírat. Když šli domácí 
rychle do vedení, jeho tým jako-
by zapomněl hrát fotbal. A prá-
vem inkasoval čtyřku. „Palec 
dolů,“ zhodnotil to lakonicky 
Petr Dvořák, jeden z nejvěr-
nějších fanoušků v autobuse po 
cestě domů a hráči s ním trpce 
souhlasili. Boskovice v Konicích 
dlouho bojovaly, ale ani tento 
tým svůj stín z jara zatím nepře-
kročil. Ráječko zase stejně jako 
loni podcenilo začátek nové se-
zóny nedostatečným počtem hrá-

čů. A když po vzájemné srážce 
hlavami museli odvézt dva hráče 
jejich sestavy na šití, najednou 
se stalo, že v závěru musel do 
pole i náhradní brankář.

V okresním přeboru, jak již 
to bývá v posledních letech zvy-
kem, padají k radosti diváků 
hojně branky. A letos to zatím 
vypadá stejně, ať to vydrží. Je-
diným výraznějším překvapením 
bylo ántré nováčka ze Šošůvky, 
který vyloupil tříbodově koře-
neckou pokladnu. Jinak domácí 
s výjimkou Letovic, které nesta-
čily na favorizované Jedovnice, 
kralovali.

Sečteno, podtrženo. Zapo-
mněli jsme na Lipovec, který 
s uzoučkým kádrem v Medlán-
kách dlouho bojoval aspoň 
o bod. Nakonec marně. Ale 
zpět. Výkonem i výsledkem je 
asi naším regionálním králem 
prvního kola nové sezóny ten, 
od kterého se to až tak moc 
nečekalo. Jiří Záleský and his 
boys z Rájce-Jestřebí. Ať jim 
to vydrží. Ale… Ostatní zabrat! 
Rádi píšeme a čteme o úspěších 
těch našich fotbalistů, ne?

Vydařená premiéra. Fotbalisté Rájce-Jestřebí (v zeleném) se po sestupu z divize v prvním utkání 
krajského přeboru chytili a jasně přehráli Ratíškovice.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Šardice, Konice - Divizní 
konto je zatím rovno nule. Platí 
to stejně pro Blansko i Bosko-
vice. Blanenští svoje příznivce 
rozčarovali matným výkonem 
v Šardicích, Forman přijel 
s prázdnou z Konice. 

Blansko nestačilo na Šardice
Trenér Petr Vašíček šel po 

zápase do kabiny se sklopenou 
hlavou. „Hráči si musí uvědo-
mit, že bez nasazení, bojovnosti 
a srdíčka se fotbal hrát nedá. 
Svoji hrou jsme soupeři dovoli-
li, aby nás jednoznačně přehrál 
jak herně, tak také výsledkově,“ 
hodnotil tristní výkon svého 
celku.

Ten si nějak neuvědomil, že 
hraje na půdě mužstva, které 
divizi loni vyhrálo. A dalo to 
nedávno ještě ligistům patřičně 

najevo. Tomu se říká z hrušky 
dolů. Hráči i realizační tým mají 
týden na to, aby úvodní blamáž 
napravili.

Šardice na hřišti kralovaly od 
samého začátku. První varování 
nebrali hosté vážně a tak přišel 
trest, když již v 9. minutě skóro-
val z malého vápna Kmeť – 1:0. 
A nebylo toho dost. Bubeníček 
zatáhl za záchrannou brzdu 
a kopala se penalta. Již v 18. 
minutě – 2:0. Vypadalo to na 
ručník. Jiskřičku naděje vykře-
sal Novotný. Domácí brankář 
si vybral slabší chvilku a když 
mu vypadl míč po rohu Němce 
z rukou, poslal jej Novotný do 
sítě – 2:1. Do poločasu ale sou-
peř opět odskočil o dvě branky. 
Režný hlavičkoval do břevna 
a Kobylík odražený balón po-
slal do sítě – 3:1. „Po dvaceti 
minutách bych nejraději vy-
střídal celou jedenáctku. Z naší 

strany jednoznačný propadák. 
Připadá mi, jako bychom zapo-
mněli hrát fotbal,“ lamentoval 
nad výkonem svých svěřenců 
trenér Vašíček.

Tolik střídání ale pravidla 
neumožňují. I tak se kouč od-
hodlal k velmi odvážnému kro-
ku, když poslal na hřiště hned 
tři nové muže. Záhy mohl lito-
vat, když byl po těžkém střetu 
ošetřován Slanina a nevypada-
lo to s ním vůbec dobře. Musel 
se však otřepat a se sebezapře-
ním zápas dochytat. Míč ale 
ještě jednou ze své sítě tahal. 
V 55. min. neodvrátil rohový 
kop Dvořáček a na zadní tyči 
číhající záložník Kmeť uzavřel 
svoji druhou brankou skóre 
utkání - 4:1. Hosté si ještě do-
volili luxus v podobě nepromě-
něné penalty, když Novotného 
střelu k tyči Štěpnička bravur-
ně vystihl. 

Boskovice přijely s prázdnou 
z Konice

Forman nastoupil v premié-
ře proti soupeři, s nímž loňský 
ročník končil. Vyšel naprázdno. 
Ačkoliv se po pauze v obraně 
objevil velezkušený Kocůrek, 
jiní hráči zase nastoupit nemoh-
li včetně zkušeného Vorlického, 
od jehož útočných schopností si 
hosté hodně slibovali.

První půle se hrála převážně 
v režii domácích, Boskovičtí 
zuby nehty bránili, když jediné 
ohrožení konické branky z ko-
pačky Ošlejška se ani šancí na-
zvat nedalo.

Ty přišly až po změně stran, 
Matula ale v koncovce nena-
šel potřebný klid, v brance ne-
skončil ani efektní pokus Preče. 
A přišel trest. V 67. minutě se 
po pravé straně dostal do váp-
na Řehák, několikrát odražený 
míč přistál na noze Navrátila 

FK Šardice - FK APOS Blansko 4:1 (3:1), 9. a 55. Kmeť, 
18. z pen. Pacl, 38. Kobylík - 29. Novotný. Blansko: Slanina - 
Bubeníček, Španěl (46. Kuda), Novotný, Pokorný (46. Farník) 
- Hájek, Němec (46. Dvořáček), Kleveta (C), Bednář - Traxl, 
Sehnal. Trenér: Petr Vašíček. Sokol Konice – FC Forman Bo-
skovice 2:0 (0:0). 67. Machálek, 83. Voral. Boskovice: Gruber 
- Doležel, Kocůrek, Václavek, Vykoukal, Preč, Ošlejšek (90. 
Kopecký), Havlík (46. Matula), Janíček, Pavel (87. Fojt). 
 Více na www.fkblansko.cz a www.fcformanboskovice.cz 

a ten po zemi prostřelil Grube-
ra – 1:0. Boskovičtí se dostali 
do útlumu a jejich sporadické 
pokusy končily na pozorně hra-
jící obraně domácích. Výsledek 
pečetila dálková střela Vora-
la – 2:0. Hosté se sympaticky 
nepoložili, jejich iniciativa ale 
končila většinou před šestnáct-
kou soupeře. „Fotbal se hraje 
na góly a my jsme je tentokrát 
nedali. Kdybychom dokázali 
jednu z šancí proměnit, utkání 
by se zřejmě vyvíjelo jinak," 

uvedl boskovický trenér Radim 
Weisser.

Další výsledky 1. kola: Rosi-
ce – Žďár 1:3, Napajedla – Vyš-
kov 1:0, Rousínov – Třebíč 0:1, 
Slovácko B – Otrokovice 1:0, 
Velké Meziřičí – Protivanov 3:1, 
Pelhřimov – Uherský Brod 0:0. 

Příští kolo: Otrokovice – 
Blansko, Uh. Brod – V. Meziři-
čí, Třebíč – Konice, Slovácko B 
– Rosice, Protivanov – Šardice, 
Boskovice – Pelhřimov, Vyškov 
– Rousínov, Žďár – Napajedla.

Ivančice - Vstup do nového 
ročníku krajského přeboru se 
týmu Ráječka nepodařil stejně 
jako loni. 

Tentoktrát padlo v Ivanči-
cích. Z nejrůznějších důvodů 
týmu chyběli kromě trené-
ra Lubomíra Zapletala ještě 
Maška, Karásek, Pokoj, Štrajt 

a dlouhodobě zraněný Jaroslav 
Kopecký.

Ivančice – Ráječko 2:0 
(1:0). Ráječko: Rettegy – Be-
neš, Bartoš, Sígl, Koutný – 
Šenk, Sehnal V., Sehnal J., Ba-
dura (25. Plch) – Neděla (25. 
Starý, 80. Dědeček).

Průběh pro hosty nesmírně 

smolného zápasu ovlivnila ne-
šťastná situace ze 25. minuty. 
Hlavami se srazili Starý a Ba-
dura a s deseticentimetrovými 
tržnými ranami museli být od-
vezeni sanitkou na šití. Deset 
minut před koncem musel jít 
do pole i náhradní brankář Dě-
deček. (bh)

Oslabené Ráječko smolně prohrálo

Bohumil Hlaváček

Rájec- Jestřebí - Od začátku 
utkání Rájce proti Ratíškovicím 
bylo jasné, kdo je na hřišti pá-
nem. Na branku hostí se valily 
útoky domácích hnané dirigen-
tem Martinem Šmerdou. Ten si 
zavzpomínal na svá nejlepší léta 
v rájeckém dresu a bylo radost 
se na jeho hru dívat. Když se 
přidali i jeho spoluhráči, mohli 
ti diváci, kteří zůstali doma, lito-
vat. Obecenstvo bylo totiž znač-
ně prořídlé, na mnoha zápasech 
okresních soutěží se fanoušků 
sešlo určitě víc. 

Rájec-Jestřebí – Ratíškovice 
2:0 (1:0), vlastní, Sova. Rájec: 
Němeček – Škvarenina, Kugler, 
Macík (62. Nedělník), Koláček 
– Haničinec (82. Sehnal), Flígl, 
Šmerda, Reiter – Ostrý, Sova 
(72. Opletal). 

Přes drtivý tlak Rájce první 
gól padl až ve 33. minutě. Krás-
ný. Paradoxně ale vlastní. Ratíš-
kovický hráč se opřel do míče ze 
dvanácti metrů ve snaze odvrátit 
míč na roh a vymetl pavučinu 
ve své brance. „Soupeře jsme 
k ničemu nepustili a minimálně 
dvě další branky mohli dát. Vý-
kon výborný a to jsme tři hráče 

z Čafky dostali až v pátek,“ od-
cházel do šatny spokojený trenér 
Jiří Záleský. 

Obraz hry se nezměnil ani po 
změně stran. Navíc hned ve 48. 
minutě přišel druhý uklidňující 
gól, když středem prošel jako 
nůž máslem Šmerda a jeho střelu 
vyraženou gólmanem dorazil do 
sítě Sova. Ratíškovice byly zce-
la zamčeny na své půli a z ní se 
dostávaly jen velmi sporadicky. 
Šmerda mohl přidat třetí gól, jeho 
dorážka ale skončila na tyči. 

Další výsledky 1. kola KP: 
Bohunice – Znojmo B 3:1, Spar-
ta – Bavory 1:4, Hrušky – Žide-
nice 2:0, Kyjov – Kuřim 1:1, 
Velká – Hodonín 1:1, Tasovice 
– M. Krumlov 1:1. 

Příští kolo: Hodonín – Žide-
nice, Ratíškovice – Hrušky, Ku-
řim – Rájec, Znojmo B – Sparta, 
Bavory – Kyjov, M. Krumlov – 
Bohunice, Ráječko – Tasovice, 
Velká – Ivančice.

aktuálněaktuálně

Nová sezóna. Do krajského přeboru vstoupili i dorostenci. Blansko doma hostilo Rousínov. Starší 
vyhráli 2:0. mladší stejným poměrem podlehli.  Foto Bohumil Hlaváček

Skvělá zpráva přišla v neděli 
ze slovinského Mariboru. Čes-
ký tým střelců ve složení David 
Kostelecký, Jiří Lipták a Ro-
bin Daněk vybojoval v soutěži 
družstev v disciplíně trap skvělé 
třetí místo. Rodák z Kunčiny Vsi 
Robin Daněk si tak připsal svoji 
první velkou seniorskou medaili. 
Po prvním dnu byl přitom český 
tým dokonce ve vedení. V soutě-
ži jednotlivců obsadil olympijský 
vítěz Kostelecký nepopulární 
čtvrtou příčku, Daněk skončil tři-
náctý. Více v příštím čísle.  (pš)

Pátek 14. 8. v 19 hod.

1. FC BRNO -  1. FC SLOVÁCKO
Neděle 16. 8. v 16.30 hod.

BOSKOVICE - PELHŘIMOV
RÁJEČKO - TASOVICE
LIPOVEC - OLEŠNICE
BOŘITOV - KUNŠTÁT

pozvánka na fotbal


