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Boskovické jaro stále mdlé, Ráječko se již chytlo a proti silným soupeřům dvakrát bodovalo

Blansko nadále vévodí krajskému přeboru
dvou šancích v každém poločase,
tři z toho si zasloužily přídomek
tutové. Hosté si ze hry žádnou šanci nevytvořili a měli velké štěstí,
že je podržel skvěle chytající gólman. Ten kromě zmíněných příležitostí spolehlivě kryl i střelecké
pokusy Boskovických.

Bohumil Hlaváček
Blanensko a Boskovicko Máme za sebou další kola krajského přeboru. Ta odstartují dva anglické týdny po sobě, hrát se bude
kromě víkendů i ve středu. Fotbalu
bude více než dost, hráče série určitě pořádně prověří (rozpis na str.
10 v rubrice Kam za fotbalem)..
O minulém víkendu Blansko přivezlo tři body z Kuřimi, Ráječko
z Rousínova. Boskovice naopak inkasovaly debakl na Spartě. V tomto
si body připsaly všechny tři celky.
Po jednom Boskovice doma s Rousínovem a Ráječko s Mutěnicemi,
Blansko nezaváhalo proti nepříjemným Bosonohám a nadále drží
první příčku v tabulce.
FK Blansko – FK SK Bosonohy 3:0 (2:0), vlastní, Hansl, Trtílek. Blansko: Juran – Gromský,
Maška, Müller, Křivánek – Nečas
(87. Mokrý), Zouhar, Bubeníček
(84. Buchta), Pokorný (76. Jarůšek) – Hansl, Trtílek.
První půlhodina byla ve znamení vyrovnané hry s menšími
šancemi na obou stranách, žádná
ale výraznější ohrožení soupeřovy branky neznamenala. Domácí
fanoušci si zakřičeli gól až ve 37.
minutě. Branka to byla vpravdě kuriózní. Závar před brankou
Bosonoh přinesl zmatek v jejich
obraně a míč se dostal po třech
následných tečích jejich hráčů za
brankovou čáru. Vlastenec zlomil
zápas. O pět minut později se prosadili dva nováčci v blanenském
dresu. Grómský našel Hansla a ten
zamířil k pravé tyči. A po chvilce
mohlo být ještě veseleji, Pokorný
však trefil jen tyč.

Kuřim – Blansko 1:2.
Po změně stran Blansko kontrolovalo hru. Velkou šanci měl v 74.
minutě po Trtílkově přihrávce
Nečas, z hranice penalty ale netísněn míč podebral a poslal nad.
Definitivní rozhodnutí přišlo v 81.
minutě a byla to určitě nejpohlednější akce zápasu. Hansl zpětnou
přihrávkou našel na středu Trtílka,
ten se krásně uvolnil a přesnou
střelou nedal hostujícímu gólmanovi šanci. Zápas se pak již jen
dohrával.
SK Olympia Ráječko – FK
Mutěnice 2:2 (2:1), Tenora, Sehnal M. Ráječko: Bednář - Ko-

Foto Bohumil Hlaváček
pecký, Zich (48. Bojda), Bartoš,
Shkurupii, Neděla, Lajcman,
Tenora (66. Štrajt), Sehnal M., Toman, Sehnal J.
Domácí přišli o výhru až v samém závěru a nebyla to jediná
ztráta, protože pro zranění museli
ze hry klíčoví hráči Zich a Tenora.
Druhý jmenovaný poslal svůj tým
do vedení ve 12. minutě po rohu
Jana Sehnala. Mutěnice odpověděly ve 30. minutě Němčickým.
Na jeho trefu dokázal záhy odpovědět hlavičkou kanonýr Sehnal
a do kabin šla Olympia zvesela. Po
změně stran mohla i zvýšit, nepo-

Memoriál Věry BušovéGilkové
Na
tradiční
obnovené atle cké akci se
minulou sobotu v Blansku
setkali atle
z celé
Moravy. Hlavní závod na
800 m žen vyhrála Pavla
Janečková z brněnského
Olympu.
Foto Bohumil Hlaváček
Vítězové. V extralize
okresní podnikové ligy
v kuželkách letos kraloval
tým „A je to“ z Blanska.
Konečné tabulky před dohrávkami, které nemají
vliv na postupy ani sestupy na str. 12.
Foto Štefan Červenka

vedlo se jí to však a v závěru byla
za to potrestána. Do té doby skvěle
pokrytý hostující snajpr Koštuřík
se přece jenom v 88. minutě zápasu postaral o vyrovnání na konečných 2:2 po nepřímém kopu a následném závaru před Bednářovou
brankou.
FC Boskovice – Framoz Rousínov 0:0. Boskovice: Klimeš –
Adamec, Horák Jakub, Šafařík,
Černý – Horák Michal, Vykoukal,
Přikryl (75. Horák Jan), Kuruc
(46. Stara) – Janíček, Vorlický.
V bezbrankovém zápase byli ke
skórování blíže domácí. Měli po

Hrálo se minulý víkend
FC Sparta Brno – FC Boskovice 5:0 (1:0). Boskovice: Klimeš
– Martínek, Šafařík, Horák Jak.,
Adamec – Vykoukal (76. Miksan),
Černý – Kuruc (81. Chaloupka),
Přikryl, Horák M. – Janíček.
Zápas začal pro hosty nepříjemně, hned ve 3. minutě inkasovali.
Od dalších pohrom pak zachraňoval výborný Klimeš v bráně.
Teprve po dvaceti minutách se
hra trochu srovnala. Jedinou šanci
Boskovic ale Kuruc neproměnil.
Zápas se definitivně zlomil v 64.
minutě po druhé brance Sparty.
V poslední čtvrthodině rozhození
hosté inkasovali ještě třikrát. Zápas nedohrál po červené kartě po
faulu Pavel Martínek.
FC Kuřim – FK Blansko 1:2
(0:1). Blansko: Juran - Gromský,
Maška, Müller, Křivánek (75.
Beneš) - Jarůšek (61. Pokorný),
Zouhar (87. A. Vašák), Bubeníček,
Nečas - Hansl, Trtílek.
Domácí začali svižně a několikrát pozlobili blanenskou obranu.
Výborný Kuldan se ale záhy zranil, musel vystřídat a iniciativu
převzali hosté. Ve 20. minutě ještě sice neskórovali ani z penalty,
kterou Müllerovi chytil Kučera,
o pět minut později ale už udeřili
i gólově. Nečas ideálně vysunul
Trtílka a ten nezaváhal. Blansko

ovládlo hru, Kuřimští navíc hráli
od 31. minutě po vyloučení Marinče v deseti. Z plejády šancí už
v domácí síti skončila jen jedna.
Pojistku tří bodů přidal v 76. minutě Pokorný, který již jen dorazil
míč směřující do brány z kopačky
Gromského. Zápas se ještě nečekaně zamotal v nastaveném čase,
kdy po rohu Kuřimští Skoumalem
snížili, to ale bylo již na nějaký
zvrat pozdě.
Framoz Rousínov – SK Olympia Ráječko 0:1 (0:0), Tenora.
Ráječko: Bednář - Kopecký, Zich,
Bartoš, Neděla, Shkurupii, Bojda
(56. Štrajt), Toman, Sehnal J. - Sehnal M., Tenora (88. Žůrek).
Ráječko si odvezlo tři body
překvapivě, ale zaslouženě. Bylo
mírně lepším týmem již v první
půli, šanci však žádnou proměnit
nedokázali. Rozhodla 63.minuta.
Štrajtovu střelu brankář vytáhl na
roh a po jeho zahrání Janem Sehnalem se hlavou trefil Tenora. Jak
se později ukázalo, byla to jediná
branka zápasu. Domácí se sice o
vyrovnání snažili, jejich hra ale
byl již křečovitá a Olympia zisk
bodů uhájila.
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