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O víkendu se hrálo první kolo Poháru ČMFS. Týmy z našeho regionu neuspěly

Soutěž skončila pro Blansko i Boskovice

Anna Tlamková plave a jezdí na kole

fotbalová přípravafotbalová příprava

kam za fotbalem

Bohumil Hlaváček

Valchov - Talentovanou spor-
tovkyni Annu Tlamkovou, kte-
rá nedávno sbírala medaile na 
republikové dětské olympiádě 
v Táboře, jsme zastihli ještě udý-
chanou v cíli závodu horských 
kol o Velkou cenu Valchova.

Dnes „jen“ druhé místo. Ne-
vadí?

Soupeřka byla lepší, mne pak 
již začalo píchat v boku a ona 
ujela. Ale já jsem jinak spoko-
jená. 

Vyhovuje ti takový terén, 
kdy trať byla po přeháňce 
dost blátivá?

Ani ne, raději jezdím po su-
chu.

Jak to s tebou vlastně je? Jsi 
tedy bikerka nebo plavkyně?

Asi oboje. 
Neskončíš nakonec u triat-

lonu?
To ne. Já neumím běhat. Ne-

láká mne to.
Zatím disciplíny kombinu-

ješ, kdyby jsi si ale musela vy-
brat jednu…

Bylo by to plavání. 
Zkus se vrátit k táborské 

olympiádě…
Ve všech disciplínách jsem 

byla ve fi nále, do šestého místa, 
na stovku kraul to byla pak stří-
brná medaile. Dvakrát pak zlato 
ze štafet.

Plaveš zatím v Boskovicích, 
neplánuješ změnu?

Zatím ještě ne, časem bych ale 
možná šla do Brna.

Pochlub se svými dosavad-
ními osobními rekordy…

Na 50 m kraul je to 30,5, na 
stovku 1:05,7, na dvoustovku 
2:22,3, na čtyřstovku 5:10,0.

Všechno kraul, co ostatní 
plavecké styly?

Plavu i motýlek a znak, prsa 
mi nejdou.

Jak dlouho plaveš a kdo tě 
k tomuto sportu přivedl?

Rodiče, mamka to dělala, pak 
brácha i sestra, tak jsem začala 
taky. Hodně mne to baví.

Bikerka a plavkyně. Anna Tlamková se svými třemi medailemi 
z republikové dětské olympiády v Táboře. Foto archiv
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* V Boskovicích se chystají o víkendu dvě fotbalové akce. V so-
botu odstartuje turnaj v malé kopané Forman Cup. Přihlásilo se 17 
družstev, která byla rozdělena do tří skupin,ve kterých se mužstva 
střetnou každý s každým. Do čtvrtfi nále postupují vždy 3 družstva ze 
skupin po 6 účastnících a 2 družstva ze skupiny o 5 účastnících.Utká-
ní ve skupinách se hrají 2 x 12 minut bez přestávky. Poté následuje 
čtvrtfi nále ( A1- B3, C1 – B2, C2 – A2, B1 – A3) a semifi nále A1B3 
– C1B2, C2A2 – B1A3), následně fi nále a utkání o 3.místo. Všechna 
utkání v play-off se hrají 2 x 15 minut bez přestávky. 

Skupina A: Skalice, Rozhodčí OFS Blansko, Dynamo Čížovky, 
Kalábek Brno, SK Griffi ns 98 Prostějov, Pat a Mat Morkovice.

Skupina B: Slza Znojmo, OSK Blansko, FC Brno Bookmakers, 
FC Cítov, Sokol Bedihošť, Blue Seven Team Budišov.

Skupina C: Nasan Okruh Nový Lískovec, Natural Shaolin Lipník 
n. B., Rawa Mazowiecka (Polsko), Krijkos Otrokovice.

V neděli se pak hraje K-Keramika Cup. 
Časový program: 
13.00 hod. Boskovice – Blansko B 2 x 30 min.
14.30 hod. Bořitov – Kořenec 2 x 30 min.
16.15 hod. utkání poražených o 3. místo 2 x 35 min.
17.45 hod. fi nále 2x35 min.
* Memoriál Radka Dvořáčka se koná v Drnovicích v sobotu 1. srp-

na se začátkem ve 12.30 hod. Utkají se kromě domácích ještě Vodě-
rady, Lysice a Kunštát.

* V neděli 2. srpna se koná turnaj ve Skalici nad Svitavou. Začátek 
ve 13 hod., účastníci Vísky, Svitávka, Lažany a domácí mužstvo.

* TJ Sokol Olomučany pořádá v sobotu 1. srpna Memoriál Marka 
Nepustila za účasti mužstev z Olomučan, Jedovnic, Babic nad Svita-
vou a Bořitova. Po skončení turnaje proběhne taneční zábava.  (bh)

Určice - Boskovice 0:2 (0:0), 
Janíček, Ošlejšek. Boskovice, 
1. poločas: Gruber - Žilka, Ho-
rák Jakub, Vykoukal, Doležel - 
Preč, Martínek, Ošlejšek - Janí-
ček, Matula, Horák Michal (39. 
Kašpar). 2. poločas: Gruber (75.
Bednář) - Žilka (70. Oldřich), 
Horák Jakub, Vykoukal, Havlík 
- Preč, Martínek (76. Ošlejšek), 
Horák Jan - Janíček (80. Matu-
la), Kašpar, Fojt.

Mikulov – Rájec-Jestřebí 2:1 
(1:1), Macík. Sestava Rájce: Ně-
meček – Kugler, Macík, Koláček, 
Škvarenina – Jabůrek, Flígl, Le-
sovský, Bezděk – Sova, Sehnal.

Kunštát – Ráječko 2:5 (2:2), 
Bednář, Boček – Starý, Karásek 
2, Šenk. Kunštát: Loukota I. – 
Vlasák, Ducháček, Musil, Král 
– Boček, Bednář, Řehoř, Zámek 
– Dvořáček, Truhlář. Střídali Jo-
náš, Záboj, Bašný, Novotný M., 
Kunc, Loukota O., Novotný D., 
Horák O. Ráječko: Rettegy – 
Maška, Beneš, Bartoš, Koutný 
– Šenk, Karásek, Štrajt, Badura 
– Neděla, Starý (46. Sígl).

Drnovice – Černá Hora 0:6 
(0:1), Panovský 3, Honsnejman 
2, Bílek. Sestava Černé Hory: 
Polák – Pavlíček D., Palkani-
nec, Kapoun – Pavlíček J., Širů-
ček, Honsnejman – Panovský, 
Horák – Sedláček, Bílek. Stří-
dali Luksch a Bažant.

Slavíkovice – Lipovec 1:1 
(0:0), Sopoušek. Lipovec: Vág-
ner P. – Kunc, Sedlák J., Maru-
šák, Školař – Horáček R., Hrst-
ka, Sedlák R., Štaffa – Sopou-
šek, Koutný. Střídali Kučera, 
Soukup.

Vysočany – Bořitov 2:3 
(1:2), nehl. – Kotásek z pen., 
Knies, Fikes. Sestava Bořito-
va: Richtr – Kolínek, Kotásek, 
Fikes, Jakubec – Málek M., 
Knies, Mareček M., Včelař – 
Polák, Málek J. (Mareček R.).

Rudice – Babice n/Sv 4:5 
(2:2), Matuška 2, Zouhar, 
Opluštil. 

Bystřice n/P – Olešnice 2:4 
(2:2), Janča 2, Daniel, Kubíček. 

Sloup – Blansko B 7:0 (4:0), 
Mikulášek 3, Slouka T., Šváb, 
Nečas, Zouhar.

Turnaj v Rovečném: Roveč-
né – Olešnice 1:2, Boček. Pome-
zí – Olešnice 0:0. Finále: Bystré 
– Olešnice 2:2, Boček, Janča, na 
penalty výhra Olešnice.

Turnaj v Drahanech: Draha-
ny – Šošůvka 1:4 (0:4), Petlach, 
Doležel, Zouhar R., Bezděk. 
Finále: Protivanov B – Šošůvka 
1:5 (0:1), Doležel 3, Vymazal, 
Zouhar I.  (bh)
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Šošůvka, Boskovice - V so-
botu prohra Blanska, v neděli 
Boskovic. Cesta obou divizních 
celků skončila v prvním kole 
Poháru ČMFS. Zápas Aposu se 
odehrál na krásné šošůvské trá-
vě, Formanu doma v Červené 
zahradě. 

Blansko nepřešlo 
přes silnou Břeclav

Proměnlivé počasí se střídá-
ním deště a slunečního svitu 
provázelo utkání prvního kola 
Poháru ČMFS. Hráči obou týmů 
si pochvalovali vynikající kva-
litu travnaté plochy v šošůvské 
Krmelec Areně. Blanenští ale 
svoje účinkování v soutěži tím-
to zápasem ukončili. Břeclavští 
přijeli se skvěle organizova-
nou obranou, která je nepustila 
k vážnějšímu ohrožení jejich 
branky. A tak o výhře hostí roz-
hodly dvě nepozornosti obrany 
blanenské. Traxl již jen snížil 
na 1:2. Diváci, kterých se sešlo 
hodně přes tři stovky, se vyrov-
nání a následného penaltového 
rozstřelu nedočkali.

Utkání začalo svižně, domácí 
měli míč na svých kopačkách 
viditelně častěji. Teprve v 9. 
minutě se dostali hosté před 
Slaninovu branku, menší závar 
ale neměl žádný následek. Ke 
střele se dopracovali o pět mi-

nut později. Po celkem nevin-
ném střetu byl nařízen trestný 
kop a Slanina musel zachraňo-
vat efektním vyražením na roh. 
Blansko mělo stále opticky více 
ze hry, defenziva hostí ale byla 
skvěle organizovaná, a tak vše 
končilo před jejich šestnáctkou.

Ve 29. minutě přinutil Valent 
Slaninu opět k parádnímu zá-
kroku. Další dva musel blanen-
ský strážce svatyně vytáhnout 
ze svého rejstříku po chvíli. 
V té době již otěže utkání pře-
brali stále aktivnější Břeclavští. 
V závěru poločasu ještě zahro-
zili domácí. Nejprve zlikvido-
val Hladký po Bednářově rohu 
Novotného hlavičku a poradil 
si i se střeleckým pokusem Po-
korného.

Břeclavský kouč v půli silně 
zvedl hlas, zdi šošůvských ka-
bin se jen třásly. A jeho svěřen-
cům to ke smůle Blanenských 
pomohlo. Ti se jako již mno-
hokrát v šatně pomyslně zapo-
mněli a hned ve druhé minutě 
inkasovali po gólu Svobody – 
0:1. Za silného deště pak uho-
dilo podruhé, když síť za Slani-
nou rozvlnil hlavou břeclavský 
kapitán Schwarz – 0:2. Kouč 
Vašíček vsadil vše na jednu kar-
tu a a vytáhl na hrot ke Traxlovi 
Novotného. Správně. Po dese-
ti minutách vysvitlo sluníčko 
a herně i pro Blansko. Přihrával 

Novotný, Zdeněk Traxl se ukáz-
kově prosmýkl z boku do vápna 
a nádherně zavěsil – 1:2. Další 
snaha domácích však již vyšla 
vniveč. Naopak Břeclavští ještě 
měli obrovskou šanci, když se 
Dvořák položil do přízemního 
centru a jeho bomba skončila 
na tyči. 

„Fotbal je o chybách, my 
jsme udělali o jednu víc. Obě 

Vyřazení. Penaltová loterie poslala z poháru ven Boskovice na úkor Protivanova. Foto adam.s
mužstva dobře plnila obrannou 
činnost. Soupeř byl asi o ten gól 
lepší, měl komplexnější tým, to 
je třeba uznat,“ uznal blanenský 
kouč Petr Vašíček. 

Boskovice padly 
až po penaltách

Hosté začali důrazněji. Látal 
pálil již v 6. minutě, Gruber ale 
jeho bombu vytěsnil na břevno. 
Preč vysunul Janíčka v 15. mi-
nutě, ten ale na míč nedosáhl. 
Šance se střídaly na obou stra-
nách. Dostála vychytal Gruber, 
boskovického Matulu zase hos-
tující Vítek. Boskovice měly 
jedinečnou šanci jít do vedení 
ve 23. minutě. Janíček padl ve 
vápně a sudí ukázal na značku 
pokutového kopu. Sám postiže-
ný si postavil míč, branka se mu 
ale zdála malá a minul ji. Ješ-
tě nedávno boskovický Dostál 
v dresu Protivanova hýřil akti-
vitou, kterou přetavil ve 30. mi-
nutě ve vedoucí gól svého cel-
ku – 0:1. Krátce nato napravil 

své penaltové zaváhání Janíček, 
když po závaru před brankou 
srovnal skóre – 1:1.

Slušný zápas obecenstvo ne-
nudil ani po změně stran, šance 
se střídaly na obě branky. Vítek 
vychytal v 55. minutě Matulův 
trestný kop, po chvíli těsně 
minul Dostál. Branka však již 
nepadla. Po závěrečném hviz-
du bylo tak jasné, že se divá-
ci dočkají atraktivního závěru 
v podobě střelby ze značky po-
kutového kopu do rozhodnutí 
o postupujícím. 

V prvních dvou sériích, kdy 
za Boskovice kopali Žilka 
a Martínek, se střelci ani jednou 
nezmýlili. Po gólu hostujícího 
Rojky však Fojtovi Vítek jeho 
pokus vyrazil. Protivanovský 
Pászto proměnil a když Ošlej-
šek trefi l jen břevno, nezbylo 
Boskovickým než soupeřům 
z Protivanova pogratulovat 
k postupu do druhého kola Po-
háru ČMFS. 

FK APOS Blansko – MSK Břeclav 1:2 (0:0), 69. Traxl – 47. 
Svoboda, 58. Schwarz. 

Blansko: Slanina – Hájek, Španěl, Novotný, Pokorný – Bube-
níček, Kleveta, Janíček (84. Nečas), Bednář – Němec – Traxl. 

Forman Boskovice - Sokol Protivanov 1:1 (1:1), na penal-
ty 2:4. 30. Dostál – 32. Janíček. 

Boskovice: Gruber - Doležel, Vykoukal, Horák Jakub (51. 
Ošlejšek), Žilka - Preč, Martínek Pavel, Horák Jan - Horák Mi-
chal (67. Odehnal), Janíček, Matula (77. Fojt Jiří).

 více na www.fkblansko.cz a www.fcformanboskovice.cz Návrat opory. Ani bojovnost Libora Němce nepomohla Blansku ke zdolání silné Břeclavi.
 Foto Bohumil Hlaváček


