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SPORT

Krajský přebor bude mít v tabulce letošního ročníku hned čtyři účastníky z našeho regionu

Na startu: Blansko, Boskovice, Ráječko, Rájec-Jestřebí
Bohumil Hlaváček
Blanensko a Boskovicko Šestnáctka týmů stojí na startovní
čáře fotbalového krajského přeboru a plná čtvrtina z nich je z našeho
okresu. Podle výsledků z loňského
ročníku by navíc neměly hrát druhé housle.
U Blanska, které až po velkém
boji spadlo z divize, se očekává
snaha o návrat do této soutěže,
Boskovicím k postupu chyběl jen
krůček v právě skončené sezoně.
Ráječko a Rájec-Jestřebí odehrály
spoustu kvalitních utkání a patřily k týmům horní poloviny tabulky. Nic nenasvědčuje tomu, že by
některý z těchto čtyř týmů měla
potkat vážnější krize a protože
se očekává reorganizace soutěží,
mohla by se všechna čtyři družstva rvát hned o několik postupových míst, jak fotbalové vedení
naznačuje.
Blansko nastoupilo novou cestu.
Výbor se rozhodl více věřit vlastním odchovancům, výkony žáků
a dorostenců ho k tomu opravňují.
Dlouhodobě kvalitní práce s mládeží začíná nést ovoce. Dorostenci
postoupili do divize, kde věří, že
nebudou jen do počtu. A to přesto,
že hned šest opor opustilo jejich
řady. „Kluci se zařadili do přípravy
A týmu a já myslím, že někteří by
mohli bojovat i o místo v základní
sestavě. Minimálně Zouhar, Šplíchal či Sedláček určitě, další mají
šanci se o ně dále poprat,“ myslí
si trenér Michal Kugler, který si
nemusel na tréninkovou docházku v přípravě stěžovat. „Docela
jsme makali, proto nepřikládám
prohrám s Bohunicemi či mladíky
ze Zbrojovky až tak velkou váhu.
Zkoušeli jsme hráče, výsledky
nejsou tak podstatné. O tom, kdo
bude kmenovým hráčem áčka,
mám už vcelku jasno, hráči se to
dozví v těchto dnech,“ pokyvuje
hlavou. Jak řekl, trápí ho dlouhodobější zranění či nemoci Janíčka
a Hájka, nejasné je další pokračování Pokoje či Jelínka. Farník
odešel po dohodě na hostování do
divizní Třebíče. V brance by měl

LOS KRAJSKÉHO PŘEBORU

Příprava Blansko – Bohunice 0:3.
být jedničkou mladík Juran, Kuglerovi se líbí jako další gólman
letovický Bednář. Je připraven dát
šanci i dalším neokoukaným tvářím. K těm určitě nepatří kanonýr
Sehnal, který pokud přijde zpět z
Jedovnic, by se měl starat o góly.
„V přípravě byli vzorem zejména
obránci Klimeš a Bubeníček,“ pochválil.
Boskovice pokračují v realizování nastoupené koncepce, která
spočívá rovněž ve spoléhání na
vlastní odchovance, trenér Jiří Vorlický tuto teorii razí již delší dobu.
V kádru však dochází ke změnám.
Nadějný brankář Bušina míří do
Bořitova, Koudelka do Líšně,
Lukáš Martínek se vrací do Rakouska a odchází i další střelec
Bárta. „O branky by se mohl starat
zejména Jirka Janíček, který v přípravě začíná plnit tuto roli,“ myslí
si současný první muž boskovického fotbalu Vorlický. Trenérský
tým doplnil Milan Peša z Olešnice. „Bude působit u mužů i přípravky,“ vidí jeho úlohu. Kromě
něho a Vorlického budou u áčka
pracovat ještě Vykoukal a Fojt.
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Foto Bohumil Hlaváček
Z Olešnice by mohli kromě zmíněného kouče přijít i hráči Šafařík
a Michal Horák, kteří pod hradem
již hráli. Z vyšlých dorostenců dá
Vorlický šanci Havlíčkovi, Kopeckému a Kaláškovi, nezapomíná
ani na ty, kteří ještě věkem do této
kategorie patří. „Konkrétně Matěj
Černý, Lukáš Fojt a Pavel Blaha,“
vyjmenoval.
Ráječko nic zásadního nehlásí. Umístění týmu v uplynulé
sezoně bylo výborem kvitováno
s uspokojením. „Na podzim se tak
pouze vrací Karásek z hostování
v Blansku, jinak žádné změny nemáme,“ říká nový předseda klubu
Marcel Mokrý. Nikdo nenahlásil
odchod. „Chtěl bych konstatovat,
že začínáme desátou sezonu v řadě
v krajském přeboru. To není až tak
špatné,“ usmívá se. Olympia navíc
příští rok oslaví osmdesáté výročí
vzniku kopané v Ráječku. Oslavy
plánuje na červen. „Myslím, že by
nebylo špatné, abychom v jejich
rámci odehráli přátelské utkání
s výběrem Zrcadlo Team. Vybraní
špičkoví hráči z okresu určitě přilákají velkou diváckou kulisu, ja-
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kou si naše slavnost zaslouží,“ těší
se předseda. Jak řekl, cílem klubu
je v nastávající sezoně hrát opět
v horní polovině tabulky krajského přeboru. „Těšíme se na okresní
derby, myslím, že nic lepšího v této
soutěži nemůže být a naši diváci se
již utkání s Blanskem, Boskovicemi či Rájcem nemohou dočkat,“
konstatuje Mokrý.
Rájec-Jestřebí měl letos o trošku slibnější start do přípravy než
v minulých letech. „Zatímco dříve
jsem měl na prvním tréninku pět
šest lidí, teď jich bylo dvanáct.
Jako největší plus beru návrat Macháčka, který se přestěhoval zpět
do města,“ potěšilo místopředsedu
klubu a trenéra v jedné osobě Jiřího Záleského. Líbí se mu i Skácel
z dorostu. „Mrzí mne však, že preferuje hokej, kterému chce v případě kolizí dávat přednost,“ krčí
rameny. Podle něho je podstatné,
aby se podařilo udržet služby Macíka a Ostrého. „Jsou zde spokojeni, věřím, že se domluvíme. Jsou
to nadstandardní hráči pro krajský
přebor. Bez nich by kádr měl tak
na I.B třídu,“ říká rezolutně.

1. kolo (6.-7. 8., 16.30): Novosedly – Boskovice, Rájec – IE Znojmo,
Blansko – Bzenec, Podivín – Ivančice, Moravský Krumlov – Kyjov, Vracov – Rousínov, Rajhrad – Ráječko, Zbýšov – Kuřim.
2. kolo (13.-14. 8., 16.30): Boskovice – Kuřim, Ráječko – Zbýšov,
Rousínov – Rajhrad, Kyjov – Vracov, Ivančice – Moravský Krumlov,
Bzenec – Podivín, IE Znojmo – Blansko, Novosedly – Rájec.
3. kolo (20.-21. 8., 16.30): Rájec – Boskovice, Blansko – Novosedly,
Podivín – IE Znojmo, Moravský Krumlov – Bzenec, Vracov – Ivančice,
Rajhrad – Kyjov, Zbýšov – Rousínov, Kuřim – Ráječko.
4. kolo (27.-28. 8., 16.30): Boskovice – Ráječko, Rousínov – Kuřim,
Kyjov – Zbýšov, Ivančice – Rajhrad, Bzenec – Vracov, IE Znojmo – Moravský Krumlov, Novosedly – Podivín, Rájec – Blansko.
5. kolo (3.-4. 9., 16.30): Blansko – Boskovice, Podivín – Rájec, Moravský Krumlov – Novosedly, Vracov – IE Znojmo, Rajhrad – Bzenec,
Zbýšov – Ivančice, Kuřim – Kyjov, Ráječko – Rousínov.
6. kolo (10.-11. 9., 16.00): Boskovice – Rousínov, Kyjov – Ráječko,
Ivančice – Kuřim, Bzenec – Zbýšov, IE Znojmo – Rajhrad, Novosedly –
Vracov, Rájec – Moravský Krumlov, Blansko – Podivín.
7. kolo (17.-18. 9., 16.00): Podivín – Boskovice, Moravský Krumlov
– Blansko, Vracov – Rájec, Rajhrad – Novosedly, Zbýšov – IE Znojmo,
Kuřim – Bzenec, Ráječko – Ivančice, Rousínov – Kyjov.
8. kolo (24.-25. 9., 16.00): Boskovice – Kyjov, Ivančice – Rousínov,
Bzenec – Ráječko, IE Znojmo – Kuřim, Novosedly – Zbýšov, Rájec –
Rajhrad, Blansko – Vracov, Podivín – Moravský Krumlov.
15. kolo (28. 9., 16.00): Zbýšov – Boskovice, Kuřim – Rajhrad, Ráječko – Vracov, Rousínov – Moravský Krumlov, Kyjov – Podivín, Ivančice – Blansko, Bzenec – Rájec, IE Znojmo – Novosedly.
9. kolo (1.-2. 10., 15.30): Moravský Krumlov – Boskovice, Vracov
– Podivín, Rajhrad – Blansko, Zbýšov – Rájec, Kuřim – Novosedly, Ráječko – IE Znojmo, Rousínov – Bzenec, Kyjov – Ivančice.
10. kolo (8.-9. 10., 15.00): Boskovice – Ivančice, Bzenec – Kyjov, IE
Znojmo – Rousínov, Novosedly – Ráječko, Rájec – Kuřim, Blansko –
Zbýšov, Podivín – Rajhrad, Moravský Krumlov – Vracov.
11. kolo (15.-16. 10., 15.00): Vracov – Boskovice, Rajhrad – Moravský Krumlov, Zbýšov – Podivín, Kuřim – Blansko, Ráječko – Rájec,
Rousínov – Novosedly, Kyjov – IE Znojmo, Ivančice – Bzenec.
12. kolo (22.-23. 10., 14.30): Boskovice – Bzenec, IE Znojmo – Ivančice, Novosedly – Kyjov, Rájec – Rousínov, Blansko – Ráječko, Podivín
– Kuřim, Moravský Krumlov – Zbýšov, Vracov – Rajhrad.
13. kolo (29.-30. 10., 14.00): Rajhrad – Boskovice, Zbýšov – Vracov,
Kuřim – Moravský Krumlov, Ráječko – Podivín, Rousínov – Blansko,
Kyjov – Rájec, Ivančice – Novosedly, Bzenec – IE Znojmo.
14. kolo (5.-6. 11., 14.00): IE Znojmo – Boskovice, Novosedly – Bzenec, Rájec – Ivančice, Blansko – Kyjov, Podivín – Rousínov, Moravský
Krumlov – Ráječko, Vracov – Kuřim, Rajhrad – Zbýšov.
17. kolo (12.-13. 11., 13.30): Blansko – IE Znojmo, Podivín – Bzenec,
Moravský Krumlov – Ivančice, Vracov – Kyjov, Rajhrad – Rousínov,
Zbýšov – Ráječko, Kuřim – Boskovice, Rájec – Novosedly.
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1 Sudí. Jedenáctky rozhodčích z Jihomoravského kraje se sešly na turnaji v Boskovicích. Blanenský výběr skončil čtvrtý. Foto Služby Boskovice * 2 Karolínský pohár. Na tradičním turnaji v malé kopané převzal Lukáš Hebelka
cenu pro nejlepší tým. Vyhráli domácí. Foto Libor Vašíček * 3 Memoriál Aleše Kakáče. Minulou sobotu se v Rudici konal již 10. ročník turnaje v malé kopané Rudice Cup. Konečným vítězem se stalo mužstvo 1.FC DRN, na
dalších příčkách se umís ly týmy Orel Kotvrdovice a Krásensko. Foto Jan Matuška. Výsledky ad 1,2 viz str.15

Tělovýchovná jednota ČKD Blansko slaví letos šedesá ny
Bohumil Hlaváček
Blansko
Největší sportovní
jednota
v okrese slaví letos výročí. O minulosti, současnosti i dalších
plánech jsme si
popovídali s předsedou TJ ČKD
Blansko Michalem Součkem.
Můžeš krátce nahlédnout do
doby před šedesá lety?
Když se podíváme do historických dokumentů, zjistíme, že za
den vzniku TJ ČKD Blansko je pokládán den ustavující schůze v pátek 5. ledna 1951 v jídelně strojírny ČKD Blansko. Tato se sešla za
účelem naplnění hesla o sjednocení
tělovýchovy – Sokol patří pracujícím. K 31. 1. 1951, kdy byla první

členská schůze, měla tato závodní
tělovýchovná jednota celkem 193
členy – převážně dorost z řad učňů
Domova mládeže ČKD Blansko.
Sportovní činnost se odbývala
v sokolovně v Blansku, za přijatelného počasí na hřišti v jejím dvoře.
Počáteční činnost byla zaměřena
zejména na atletiku, plavání, cyklistiku, košíkovou, odbíjenou a kopanou. Jako první předseda tělovýchovnou jednotu do roku 1953 řídil
Zdeněk Kolomý.
Jak se činnost dále vyvíjela?
V dalších letech se TJ ČKD
Blansko stala významnou sportovní organizací ve městě Blansku i v celém okrese. Její činnost
vzrostla po vybudování vlastního
hřiště v místech zvaných „U kamenného kříže“ v letech 1957 –
1958. Během let se hřiště užívané
hlavně fotbalisty, stalo rozsáhlým

Výročí. Na slavnostní valné hromadě byly oceněny osobnos historie TJ ČKD Blansko.

Foto Jiří Šrámek

sportovním areálem. Jachtaři si
vybudovali loděnici u rybníka
Olšovec v Jedovnicích, turisté
základnu v Kaprouně u Kunžaku
v jižních Čechách a stolní tenisté
se scházeli v klubovně v blízkosti
bývalé poštovní ozdravovny, známé pod názvem Sanatorka. V tomto areálu si v 70. letech upravili
hřiště pro tréninky a zápasy členové oddílu odbíjené. Kuželkáři
do vybudování dnešní moderní
šestidráhové kuželny našli útočiště v dvoudráhové kuželně u Společenského domu. Košíkáři hráli
v tělocvičně SOU ČKD a ZTV
cvičila v tělocvičně patronátní
školy v Erbenově ulici.
Časem se měnila jména…
Tak, jako jiné sportovní kluby
v naší zemi, i my jsme se nevyhnuli změnám v názvu.
Pokračování na str. 15

