KONTAKT NA

FOTBALOVÝ NÁBOR
Fotbalový oddíl FK APOS
Blansko pořádá nábor mladých fotbalistů - ročník narození 2004, 2005 a 2006.
Zájemci se mohou hlásit
každé úterý a čtvrtek od
16.30 hod. na hřišti v Údolní ulici.

SPORTOVNÍ
REDAKCI
776 198 192

SPORT Blanenska a Boskovicka

Záchranářské práce v divizním Blansku pokračují. Trenér Michal Kugler vystřídal Tomáše Šenka

Anglický týden přinesl pouhopouhý jeden bod
Bohumil Hlaváček
Blanensko a Boskovicko - Jeden bod ze tří zápasů a pád na
předposlední příčku. Blanenští
divizní fotbalisté jsou nadále jedním z hlavních kandidátů sestupu.
Zatím nepomohla ani výměna trenéra. Tomáš Šenk byl po domácí
remíze s Brodem vystřídán na
lavičce Michalem Kuglerem. Ani
ten však zatím své nové svěřence
nepolil živou vodou. I když body
na hřištích těžkých soupeřů z Vysočiny se příliš nečekaly, obě porážky byly vysoké.
SFK Vrchovina - FK APOS
Blansko 3:0 (1:0). Blansko: Švancara - Bubeníček, Kolář, Pokoj,
Šíp - Klimeš (70. Oulehla) - Doležel, Hájek, Farník (87. Bezděk),
Beneš (81. Nečas) – Jelínek.
Blansko hrálo zezadu a vše
směřovalo k tomu, že poločas
skončí bez branek. Těsně před odchodem do kabin ale hosty srazil
do kolen gól ze zdánlivě nevinné
situace. Domácím v přestávce
narostla křídla a začali své protivníky přehrávat. Povzbudila je navíc rychlá branka Michala ve 47.
minutě. Blansko se snažilo o kontaktní gól, střely Hájka a Klimeše

Blansko – Uherský Brod 1:1.
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však zlikvidoval novoměstský
pohotový strážce svatyně. V 82.
minutě bylo hotovo, když pečetil
střelou k tyči Buchta. Na skóre
nic nezměnila ani šance Oulehly.
„Rozhodl asi gól do šaten, z něhož
jsme se nevzpamatovali,“ smutnil
Michal Kugler.
FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou
– FK APOS Blansko 6:1 (3:1),
Jelínek. Blansko: Švancara - Bubeníček, Oulehla, Kolář, Šíp - Nečas (71. Kuda), Hájek, Jelínek (81.
Klimeš), Farník (46. Beneš) - Karásek, Doležel
Přestože se vstup do středečního
utkání Blansku vydařil, když šlo do
vedení pohotovou střelou Jelínka
zpoza vápna, skončilo nakonec děsivým debaklem. Domácí se totiž
rychle oklepali, díky dvěma trefám
Bureše otočili stav ve svůj prospěch
a do půle ještě přidali Pohankou
třetí trefu. Po změně stran nejprve
dvakrát neuspěl Karásek. Po fatální
hrubce Koláře pak Pohanka přidal
čtvrtý zásah domácích, aby stejný
hráč na začátku poslední desetiminutovky zkompletoval hattrick.
Skóre na 6:1 upravil v 86. minutě
Zedníček.
FK APOS Blansko – ČSK
Uherský Brod 1:1 (0:0), Farník.

Blansko: Švancara - Bubeníček,
Kolář, Pokoj, Šíp - Nečas, K. Janíček (80. Bezděk), Hájek, Doležel
- Jelínek (83. Oulehla), Farník (89.
Klimeš).
Fatální konec mělo domácí utkání minulou sobotu. Záchranářská
bitva měla v první půli poměrně
vyrovnaný průběh, ale k vážnější
šanci se ani jeden tým nedostal.
Krátce po změně stran se parádně
trefil Farník a vše se vyvíjelo směrem ke třem bodům. Až v poslední
minutě nastavení byl po potyčce na
půlce po druhé žluté vyloučen hostující Ligas. Hosté zoufale nakopli
míč do blanenského vápna. Švancara si pro něj nešel dost důrazně
a míč se prostrkal až do sítě.
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Moravci byli úspěšní Devět bodů ze tří utkání krajského přeboru
na silnici i v terénu
Benešov - Adam Sekanina, Nikola Hlubinková a Markéta Parolková z týmu Moravec Benešov se
zúčastnili etapového závodu v okolí Jevíčka.
„Adam Sekanina skončil na vynikajícím devátém místě v absolutním pořadí, z českých jezdců byl
dokonce druhý,“ prozradil trenér
Martin Bezdíček s tím, že Adam
byl v jedné z náročných etap např.
druhý na vrchařské prémii na vrcholu Šubířov. „Jen škoda, že při
závěrečné časovce Adamovi zajela
sedlovka na zapůjčeném kole do
rámu, jinak mohl být výsledek ještě
lepší,“ doplnil trenér.
Ve společné kategorii žen a juniorek dojela na pátém místě Nikola
Hlubinková. „V časovce skončila
na třetím místě, když na patnáctikilometrové trati zaostala za vítěznou olympioničkou Machačovou
o pouhé tři minuty. Přitom juniorky
používají oproti ženám omezené
převody a Nikola startovala na klasickém kole,“ vysvětlil Bezdíček.
Markéta Parolková obsadila velmi

pěkné sedmé místo, v závěrečné
časovce získala navíc skalp české
reprezentantky v silniční cyklistice Gabriely Slámové. „Závod pro
naše jezdce skončil nad očekávání.
Všichni potvrdili, že ač specialitou
zaměřeni na MTB, patří i do špičky
na silnici,“ uvedl Bezdíček.
Druhým závodem v Aši pokračoval o víkendu Český pohár v cross
country horských kol. Adam Sekanina zajel v kategorii kadet výborné čtvrté místo, když ho od medaile
dělilo dvacet vteřin. V celkovém
pořadí drží rovněž čtvrté místo.
V juniorech skončil Radim Kovář třetí, když nestačil pouze na vítěze z úvodního závodu v Okrouhlé
Nipla a Stoška z Vimperku. „Jeho
výkon zřejmě ovlivnila viróza, kterou prodělal před týdnem,“ doplnil
Bezdíček. V celkovém pořadí drží
druhé místo. V kategorii juniorek
dojela Nikola Hlubinková na druhém místě a celkově je stále první.
V sobotu 28. května čeká Nikolu
a Radima první start ve Světovém
poháru.
(pš)

Blanensko a Boskovicko - Víkend na jedničku mají za sebou
okresní týmy v krajském přeboru.
Boskovice stále nevzdávají boj
o první místo, i když to trenér
Vorlický veřejně neproklamuje.
Na výhru nad Kuřimí se tentokrát
notně nadřely. Dalšího konkurenta z čela tabulky popravil nevyzpytatelný Rájec-Jestřebí, vyhrál
ve Vracově. Ani Ráječko nezů-

Boskovice – Kuřim 1:0.

stalo pozadu, poradilo si doma
s Velkou nad Veličkou
FC Boskovice – FC Kuřim 1:0
(0:0), Janíček. Boskovice: Švéda
– Müller (20. Černý), Martínek P.,
Václavek, Adamec – Preč, Martínek L., Horák Jak. (62. Vorlický),
Ošlejšek, Koudelka – Bárta (70.
Janíček).
Domácí se rozjížděli pomalu.
Kuřimští je měli přečtené z po-
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hárového zápasu a tak se starali
zejména o obranu. Dařilo se jim
to a postupem času se dostali i do
několika slibných šancí, ale Švéda
domácí podržel. Boskovice chtěly
vyhrát a vyplatila se jim sázka na
ofenzivu. Na hřiště postupně přišli
Vorlický a Janíček a druhý jmenovaný v 78. minutě po exkluzivní
přihrávce od Koudelky zaznamenal, jak se poději ukázalo, rozhodující branku utkání.
FC Vracov - MKZ RájecJestřebí 0:1 (0:0), Blatný. R.-J.:
Němeček - Geschvantner, Keller,
Macík, Herman, Blatný, Hrůza,
Opletal (85.Klíma), Sedlák (46.
Holý, 60. Misař) - Ostrý, Cabadaj.
Překvapení kola se zrodilo ve
Vracově. Hosté nepřijeli bránit
a tato taktika jim dokonale vyšla.
V první půli byli blízko gólu po
hlavičce Cabadaje a dorážce Sedláka. Ve druhé půli domácí vsadili
na důraz a utkání se začalo drobit na osobní souboje. Hosté ale
dokázali dát rozhodující branku.
Cabadajův centr našel Blatného
a ten v 51. minutě míč propálil
z první za záda vracovského gólmana.

SK Olympia Ráječko – Kordárna Velká nad Veličkou 3:1
(1:0), Sehnal J., Starý, Bartoš. Ráječko: Kučera – Kopecký, Bartoš,
Tenora, Koutný – Jarůšek, Kupský, Sehnal J., Štrajt (89. Kolář)
– Neděla (86. Tajnai), Starý.
V první půli se ujala jen jedna
z mnoha šancí domácích, když po
kombinační akci se Starým zakončoval Jan Sehnal do prázdné branky. V 58. minutě zvýšil po samostatném úniku Starý. Krátce nato
sice hosté po chybě obrany snížili,
ale poslední slovo patřilo domácím. V 85. minutě po Sehnalově
rohu Bartoš pečetil výsledek.
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Bohunice
Vracov
Boskovice
Rájec
Ivančice
IE Znojmo
Ráječko
Bzenec
M. Krumlov
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1
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31:26
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26:45
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22:58
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36
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28
27
26
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Michal Horáček obhájil prvenství v Černé Hoře
Pavel Šmerda
Černá Hora - Michal Horáček
z týmu Iscarex Česká Třebová
obhájil loňské prvenství na Běhu
Černou Horou. V sólo závodě na
trati dlouhé 9 600 metrů za sebou
nechal druhého v pořadí a vítěze
v kategorii veteránů Petra Kotyzu,
třetí doběhl Jan Šimůnek. Čtvrtý
byl v cíli triatlonista Jan Křenek

Stupně vítězů v dětské kategorii.

z Bořitova, který obsadil třetí místo
v kategorii mužů.
„Bohužel zde letos nebyli takoví soupeři jako minulý rok, takže jsem celý závod běžel na čele
sám. Ale jinak jsem spokojený.
Podmínky byly skvělé, cítil jsem
se dobře a o minutu jsem si vylepšil čas,“ řekl obhájce loňského
prvenství, který zároveň přiznal,
že mu hodně pomáhá, když zná
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trať. „Loni jsem tady byl poprvé,
takže jsem běžel takzvaně „naslepo“. Letos už to bylo lepší. Trať je
zde nádherná, střídají se všechny
povrchy, jsou tady seběhy, kopce,
zkrátka takový kros,“ doplnil Michal Horáček.
Nejlepším z okresních běžců
byl triatlonista Jan Křenek z Bořitova. „Hodně těžký závod. Zkusil
jsem jít první dvě kola s klukama,
kteří běhají o dvě třídy líp než já,
ale trochu jsem to přehnal. Celý
třetí kolo jsem měl pocit, že šlapu vodu, bylo to strašný. Přecenil
jsem svoje možnosti. Čtvrté kolo
jsem se zase trochu rozběhl, ale jinak celkově to bylo utrpení,“ svěřil se ještě zadýchaným hlasem.
Po dvou kolech se přitom Jan
Křenek držel v těsném závěsu za
třetím Šimůnkem a vypadalo to, že
se bude prát o bednu. „Jak už jsem
řekl, ve třetím kole na mě padla
deka. Šimůnek si šel svoje tempo
a mně se ho nepodařilo udržet. Dal
jsem si za cíl alespoň porazil Leoše
Svobodu, což se mi dost výrazně
podařilo, takže z toho mám radost. Každopádně jsem spokojený.

Když si vezmu, že soupeři trénují
běh šestkrát, sedmkrát i osmkrát
týdně, tak já bohužel tolik prostoru nemám, protože do přípravy
musím zařadit další dvě disciplíny.
A zvláště kolo je strašně časově
náročné, takže pro mě je nereálné
běžet více než pětkrát týdně, a to se
samozřejmě projeví,“ dodal bořitovský triatlonista.
Na poloviční trati byl nejrychlejší momentálně asi nejlepší okresní
juniorský vytrvalec Vojtěch Grün,
mezi ženami byla první „veteránka“ Lenka Topinková.
Výsledky, muži (9600 metrů):
1. Horáček 32:12, 2. Šimůnek
34:22, 3. Křenek 35:20, veteráni 1:
1. Kotyza 34:10, 2. Stloukal 37:02,
3. Videman 37:21, veteráni 2: 1.
Stránský 35:45, 2. Hájek 38:34, 3.
Prudek 39:35, veteráni 3: 1. Stráník 44:01, 2. Cetkovský 44:32, 3.
Štrajt 50:42, ženy (4800 metrů):
1. Coufalová 23:14, 2. Němcová
23:47, veteránky: 1. Topinková
20:58, 2. Žákovská 21:22, 3. Slabáková 22:45, junioři: 1. Grün 17:33,
2. Sláma 19:08, 3. Chlup 24:33,
dorostenci: 1. Smolka 21:07.

Pohár rozhlasu. Tradiční atle cké přebory základních škol se uskutečnily v úterý a ve středu na stadionu ASK Blansko. Výsledky na str. 10
a www.zrcadlo.net.
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