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V Okrouhlé se o víkendu konal úvodní závod Českého poháru v cross country horských kol

Nikola Hlubinková brala mezi juniorkami zlato

Vítězové. Foto Věra VencelováVítězové. Foto Věra Vencelová

Blanensko a Boskovicko - Pod 
hradem si v utkání krajského pře-
boru otevřely domácí Boskovice 
hotovou střelnici. S chutí hrající 
Lukáš Martínek se blýskl proti 
Židenicím hattrickem, další tři tre-
fy přidali spoluhráči a Boskovice 
jsou rázem na předních příčkách 
tabulky. Rájec přivezl cenný bod 
ze Znojma. Naprázdno přišlo o ví-
kendu jen Ráječko, které doma ne-
čekaně padlo s Bzencem. 

FC Boskovice – ČAFC Žideni-
ce 6:0 (4:0), Martínek L. 3, Bárta, 
Koudelka, Horák Jan. Boskovice: 
Švéda – Müller, Martínek L., Vác-
lavek, Adamec – Preč, Horák Jan 
(56. Stara), Martínek L., Horák 
Jak. (57. Fojt L.), Koudelka – Bár-
ta (83. Vykoukal).

Boskovice soupeře smetly. Ved-
ly už od 2. minuty po hlavičce Bár-
ty. Další gól přidal přesnou střelou 
Lukáš Martínek a stejný hráč za-
jistil už po čtvrthodině tříbrankové 
vedení. Poločasový účet uzavřel 
po úniku Koudelka. Po vyloučení 
hostujícího kapitána Bíma padl 
v 53. minutě do židenické sítě již 
pátý gól, postaral se o něj krásným 
obloučkem Jan Horák. Domácí po-
kračovali v exhibici, Koudelka ale 
zahazoval jednu šanci za druhou. 
Naopak střeleckou formu potvrdil 
Lukáš Martínek a završeným hat-
trickem uzavřel skóre. „V prvním 
poločasu nemám hráčům co vy-
tknout, z druhého jsem trochu roz-
laděn, ale chápu, že hráči již šetřili 
síly na středu,“ uvedl trenér Jiří 
Vorlický. Jak dodal, soupeř jako 
jeden z mála protivníků přijel hrát 
fotbal a nezalezl. „Tím se uvolnil 
prostor pro naši kombinaci,“ po-
znamenal.

1. SC Znojmo B - MKZ Rá-
jec-Jestřebí 0:0. Rájec-Jestřebí: 

Němeček – Hrůza (46. Geschvant-
ner), Macík, Keller, Palkaninec 
(46. Holý) - Navrátil, Opletal, Os-
trý, Sedlák – Cabadaj (76. Blatný), 
Herman.

Fotbalovější domácí měli více 
šancí. Rájec ale hrál v defenziv-
ně zodpovědně, navíc ho podržel 
gólman Němeček. Největší šance 
Znojma měl Šplíchal, neskóroval 
však ani jednou, hostující Herman 
nastřelil tyč. Bod zvenku byl ten-
tokrát perně vybojovaný. „Bylo 
poznat, že domácí trenér postavil 
sedm hráčů ze širšího kádru áčka. 
O to je remíza cennější,“ byl spo-
kojen rájecký lodivod Jiří Záleský.

SK Olympia Ráječko – Slovan 
Bzenec 1:2 (0:1), Bartoš. Ráječ-
ko: Rettegy – Kopecký, Maška, 
Bartoš, Koutný – Jarůšek, Sehnal 
J., Tenora, Starý (80. Štrajt) – Ne-
děla, Tajnai (46. Badura).

Olympia sehrála smolné utká-
ní, své fanoušky nepotěšila. Hos-
té se ujali vedení po čtvrthodině 
hry, zvýšit je dokázali po stejném 
časovém úseku druhého poloča-
su. Přes snahu s výsledkem něco 
udělat se domácím podařilo jen 
snížit, o jejich branku se postaral 
až pět minut před koncem Martin 
Bartoš.  (bh)
  1.  Vracov  20  13  2  5  44:21  41
  2.  Bohunice  20  12  3  5  55:31  39
  3.  Boskovice  20  12  2  6  47:27  38
  4.  Znojmo  20  10  4  6  39:31  34
  5.  Ivančice  20  10  3  7  42:31  33
  6.  M. Krumlov  20  9  5  6  43:32  32
  7.  Rájec  20  9  4  7  32:26  31
  8.  Ráječko  20  8  7  5  33:30  31
  9.  Bzenec  20  10  1  9  32:30  31
  10.  Znojmo B  20  8  2  10  30:34  26
  11.  Kuřim  20  6  6  8  29:32  24
  12.  Zbýšov  20  7  2  11  20:35  23
  13.  Rousínov  20  5  7  8  25:24  22
  14.  Novosedly  20  6  3  11  21:36  21
  15.  Velká  20  4  4  12  15:43  16
  16.  Židenice  20  3  1  16  22:66  10

Hráči Boskovic doma
nasázeli šest branek

Boskovice – Židenice 6:0.  Foto adam.sBoskovice – Židenice 6:0.  Foto adam.s

Pavel Šmerda

Okrouhlá, Benešov - Jezdci 
stáje Moravec Merida Czech MTB 
Team z Benešova budou i v le-
tošní sezoně patřit mezi absolutní 
domácí špičku. Potvrdili to hned 
v úvodním závodě Českého poháru 
v cross country horských kol, který 
hostila Okrouhlá u Boskovic. Ni-
kola Hlubinková při své premiéře 
mezi juniorkami nenašla přemoži-
telku, skvělé druhé místo obsadil 
ve stejné kategorii chlapců i její ko-
lega Radim Kovář. Výbornou pá-
tou příčku vyjel mezi kadety Adam 
Sekanina. V elitních kategoriích 
vybojovali vítězství Jan Škarnitzl 
a Slovenka Janka Števková. 

Především vítězství šestnáctileté 
Nikoly Hlubinkové čekali po jejím 
přestupu z kadetek k juniorkám 
jen největší optimisté. „Ta domá-
cí atmosféra dělá fakt divy,“ řekla 
zadýchaným hlasem sympatická 
bikerka těsně po dojezdu do cíle. 
Po třech okruzích za sebou necha-
la svoje soupeřky takřka o parník. 
„Normálně se mně povedlo odstar-
tovat. To je neuvěřitelný. Najížděla 
jsem do terénu ze třetího místa, což 

bylo úžasný. V kličkách v lese jsem 
trochu ztratila, ale postupně jsem to 
sjela a Zuzce (Pirzkalové, druhé 

v pořadí – pozn. pš) pak vždycky 
v kopcích ujela. Závěr už jsem si 
užívala,“ doplnila. Přitom ještě 

v týdnu nebylo vůbec jasné, jestli 
se postaví na start. „Po závodech na 
silnici v Pičíně jsem začala hodně 
kašlat, nebylo mně dobře a doktor 
mi nasadil antibiotika. Jsem moc 
šťastná, že se to na mém výkonu 
nepodepsalo,“ dodala Nikola Hlu-
binková. 

Neméně skvělý výsledek si při-
psal také další jezdec domácí stáje 
Moravec Merida Czech MTB Team 
Radim Kovář, který mezi juniory 
zaostal pouze za vítězným Vojtě-
chem Niplem. „Bylo to náročné. 
V týdnu jsem se necítil moc dobře, 
přestala mi gradovat forma, o to 
více mě překvapilo, že to dneska 
docela jelo,“ svěřil se Radim Ko-
vář a pustil se do hodnocení závo-
du. „Odjeli jsme soupeřům s Vojtou 
Niplem, on měl poté nějaké problé-
my, takže jsem si udělal náskok. 
Chtěl jsem ho udržet, ale bohužel 
to nevyšlo. Tak snad příště. Kaž-
dopádně je to super start do sezony 
a jsem moc spokojený,“ uvedl. 

A co na výsledky svých svěřenců 
řekl trenér Moravce Martin Bezdí-
ček? „Do závodu jsme nastupovali 
s respektem, jelikož Nikola byla 
od středy na antibiotikách, Radim 

měl trochu krizi, snad jen Adam 
byl po vyhraném silničním poháru 
v pohodě. Co dodat k výsledkům? 
U Nikoly byl plán dojet do pátého 
místa a moc neztratit. Nakonec ale 
závod dopadl na výbornou a i se 
zdravotními problémy ukázala, že 
patří mezi absolutní špičku juniorek 
a deklasovala i starší soupeřky. Ra-
dim překonal svůj stín posledních 
čtrnácti dnů a dá se říct, že udržel 
krok s Niplem, na kterého v cíli 
ztratil jen 37 vteřin. Adam celý zá-
vod bojoval o pódium a nakonec 
dojel na výborném pátém místě. 
Radost nám udělal v kategorii ex-
pert Radek Barák, který ukázal, že 
na novém kole mu to půjde. Ostatní 
ani nepropadli, ale ani nezazářili,“ 
uzavřel hodnocení Bezdíček. 

Výsledky, muži elite: 1. Škarnitzl (Rubena Birell Specialized). Ženy: 1. Števková 
(Dohňany), 15. Zemánková (Moravec Merida Czech MTB Team). Junioři: 1. Nipl 
(Louny), 2. Kovář (Moravec Merida Czech MTB Team). Juniorky: 1. Hlubinko-
vá, 12. Tlamková, 16. Parolková (vš. Moravec Merida Czech MTB Team). Ka-
detky: 1. Vaníčková (Kolín). Masters: 1. Sulzbacher (Giant Pítrs Bikes). Expert: 
1. Kohoutek (Kellys Bike Ranch Team), 12. Barák, 19. Bořil, 34. Malý (Moravec 
Merida Czech MTB Team). Kadeti: 1. Vastl (ČS Specialized Junior MTB Team), 
5. Sekanina (Moravec Merida Czech MTB Team). Žáci: 1. Kunt (Kolín), 14. Ko-
lář, 30. Koukal, 35. Prudek (vš. Moravec Merida Czech MTB Team). Žákyně: 1. 
Czeczinkarová (Kolín), 7. Šafářová (Moravec Merida Czech MTB Team).

Radim Kovář.  Foto P. ŠmerdaRadim Kovář.  Foto P. Šmerda

Nikola Hlubinková.  Foto Pavel ŠmerdaNikola Hlubinková.  Foto Pavel Šmerda

Věra Vencelová
Bohumil Hlaváček

Blansko - Plavecký oddíl ASK 
Blansko obnovil tradiční závod 
Cena města Blanska, který se ko-
nal od založení oddílu v roce 1941 
až do roku 1987, tedy 47 let. V so-
botu po čtyřiadvaceti letech stanu-
li plavci opět na blocích a poté me-
dailových stupních. Poprvé se ho 
mohli zúčastnit i mimoblanenští. 

Hlavní tratí, za kterou vítězové 
obdrželi poháry, byla stovka polo-
hový závod. Prvními vítězi těchto 
tradičních závodů, které se plava-
ly v roce 1941 ještě na venkov-
ním koupališti, byli Miloš Libra 
a Jaroslava Šafránková, letošní se 
jmenují Jan Vencel a Tereza Vobo-
řilová. Zatímco vítězství brněnské 
Vobořilové z Komety Brno bylo 
hned od začátku jasné a v závě-
rečných metrech získala nad sou-
peřkami více než třísekundový ná-

skok, o prvenství v kategorii mužů 
museli ve prospěch blanenského 
plavce Jana Vencela rozhodnout 
až cíloví rozhodčí. 

Poháry v ostatních kategoriích 
získali pro Blansko Veronika Za-
mazalová, pro Hustopeče Radka 
Podešťová, do Vyškova putovali 
dva poháry zásluhou Martina Ho-
řavy a Jana Zmrzlého. Za druhé 
a třetí místo v hlavním závodě se 
předávaly velké pamětní medaile, 
jejichž držiteli se z blanenských 
stali Hana Kopřivová, Radek Bu-
rian (stříbro), Petra Pokorná a Do-
minik Špaček (bronz). Ceny vítě-
zům hlavního závodu předával bý-
valý vynikající brněnský plavec, 
účastník olympiády v Athénách 
v roce 2004 a současný trenér Ko-
mety Brno Josef Horký. 

V dalších disciplínách výborně 
zabojovali a blanenskému osm-
advacetičlennému družstvu tak 
přinesli další cenné kovy Dominik 

Špaček (dvakrát zlato), Jan Vencel 
(zlato, stříbro), Radek Burian (zlato, 
bronz), Veronika Zamazalová (dva-
krát stříbro), Michal Vencel (stříb-

ro, bronz), Hana Kopřivová (zlato), 
Michael Kopřiva (stříbro), Adam 
Přikryl (bronz), Pavel Odehnal 
(bronz) a Petra Pokorná (bronz).

Po čtyřiadvace   letech obnovili tradici

Blansko, Rosice - Blansko dva-
krát v divizi padlo, nedokázalo dát 
ani branku. Dno tabulky je akutně 
blízko. Obě utkání byla smolná. 
Problémy se sestavou vedly k de-
fenzivní taktice, dlouho to vypa-
dalo na bezbrankové remízy. Body 
ale nakonec zůstaly soupeřům, 
s Bystrcí pak obzvláště krutým 
způsobem. 

FC Slovan Rosice – FK APOS 
Blansko 1:0 (0:0). Blansko: Švan-
cara - Kuda (57. Šíp), Oulehla, 
Kolář, Bubeníček - Nečas, Janí-
ček (83. Bezděk), Hájek, Doležel 
- Farník (C) – Karásek. Trenér: 
Tomáš Šenk. 

Blansko dalo záhy gól, pro 
útočný faul ale nebyla trefa Janíč-
ka uznaná. První půle příliš vzru-
chu nepřinesla, hosté měli více ze 
hry. Šance se sice střídaly, žádná 
však neměla příchuť gólové. Janí-
ček ohrožoval střelami branku Ro-
sic i po změně stran, vydatně mu 
v tom pomáhal i kapitán Farník. 
Domácí příliš fotbalového umu 
nepředvedli, radovali se ale na-
konec paradoxně ze tří bodů. Při 
standardce Šustra našel míč hlavu 
postavou maličkého Nováka a ten 
rozesmutnil blanenskou výpravu. 
Ve zbývajících pěti minutách se 
již nic na stavu nezměnilo. 

„Bohužel to bylo už druhé 
utkání v řadě venku, kdy jsme si 
nezasloužili prohrát. Po zápase 

Blansko se ocitlo pouhý bod od poslední příčky
s Vyškovem jsem byl zklamaný 
z výsledku, dnes ještě jednou to-
lik, protože celý zápas jsme měli 
hru pod kontrolou,“ smutnil po 
utkání kouč Blanska Tomáš Šenk. 
„Rosice jsme do vyložené šance 
nepustili a pak dostaneme branku 
v závěru ze standardky. Nejmenší 

hráč nám dá branku z malého váp-
na hlavou, což je nezodpovědnost. 
Body zase nemáme, což je strašně 
ubíjející,“ hlesl. 

Hrálo se minulý víkend: FK 
APOS Blansko – FC Dosta Bys-
trc-Kníničky 0:4 (0:0). Blansko 
- Švancara - Bubeníček, Janíček 

K. (85. Oulehla), Klimeš, Šíp (46. 
Kuda) - Hájek - Bezděk (70. Be-
neš), Nečas, Farník, Doležel – Ka-
rásek. Trenér: Tomáš Šenk.

V důležitém divizním utkání 
hrálo Blansko, které nastoupilo 
bez opor Pokoje, Jelínka a Kolá-
ře, s Bystrcí dlouho bez branek. 
Když už se zdálo, že zápas takto 
skončí, přišel pro domácí šokující 
závěr. Stoper Janíček se svíjel na 
zemi v křečích. Hra nebyla pře-
rušena, do díry ve středu obrany 
se vsunul hostující Jiříkovský 
a přesnou střelou překonal Švan-
caru. Po chvíli fatálně na půlce 
chyboval Klimeš a Krejčí po sóle 
přidal druhý gól Bystrce. Na třetí 
brance se pak podepsal Švancara, 
kterého překvapil táhlý centr Kři-
vánka. Pomyslný hřebík do bla-
nenské rakve pak ještě zatloukl 
Rohovský.  (bh)
  1.  Vyškov  20  11  3  6  36:20  36
  2.  Hodonín  20  9  6  5  33:20  33
  3.  Pelhřimov  21  8  7  6  34:30  31
  4.  Rosice  20  9  3  8  31:22  30
  5.  Otrokovice  20  9  3  8  34:27  30
  6.  Žďár  20  8  5  7  35:24  29
  7.  Třebíč  21  6  11  4  26:20  29
  8.  Vrchovina  20  8  5  7  17:16  29
  9.  Tasovice  20  8  5  7  32:34  29
  10.  V. Meziříčí  20  8  5  7  29:33  29
  11.  Bystrc  21  7  7  7  23:36  28
  12.  Sparta  20  6  7  7  18:21  25
  13.  Konice  19  5  7  7  26:29  22
  14.  Blansko  20  6  3  11  20:36  21
  15.  Napajedla  21  4  8  9  25:33  20
  16.  Uh. Brod  21  5  5  11  15:33  20Blansko – Bystrc 0:4.  Foto Josef MikulášekBlansko – Bystrc 0:4.  Foto Josef Mikulášek


