
SPORTSPORT
Podrobný Podrobný 

výsledkový výsledkový 
servis servis 

naleznete na naleznete na 
straně 15straně 15

KONTAKT NA KONTAKT NA 
SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ 

REDAKCIREDAKCI
776 198 192776 198 192 Blanenska a Boskovicka

Kamenický se Zahálkou skončili pá   
Höchst, Svitávka - Patrik Ka-

menický a Filip Zahálka ze Svi-
távky reprezentovali Českou re-
publiku na juniorském ME v ko-
lové v rakouském Höchstu. 

Ačkoliv do posledního zápasu 
sahali na medaile, nakonec zby-
lo pro nejlepší české juniory jen 
páté místo. Po prohrách s Ra-
kouskem 0:7 a Německem 2:4 
nestačili Zahálka s Kamenickým 
ani na Francii (1:2), což je odsu-
nulo z medailové pozice. 

„Vyhráli jsme s Maďarskem 
7:0, s Belgií 3:2 a remíza se Švý-

carskem 1:1 nám při posledním 
zápase s Francouzi určila, že po-
kud vyhrajeme byť o jediný gól, 
budeme hrát znovu se Švýcary 
o bronz. Celý zápas jsme podří-
dili taktiku hlavně snaze udržet 
nebezpečné Francouze s nulou na 
kontě. Dvě minuty před koncem 
za stavu 1:1 jsme však museli 
otevřít hru, abychom měli šanci 
poprat se o bronz. Proto jsme více 
utočili a bohužel minutu před zá-
věrem přišel trest,“ prozradil tre-
nér Vladimír Zahálka. „Kluci hrá-
li takový turnaj poprvé a trochu je 

to první den svazovalo. Škoda, že 
jsme neměli možnost v průběhu 
roku zahrát si proti kvalitním sou-
peřům z Rakouska či Německa. 
Kolová je tam trochu jinde a roz-
hodčí taky pískají odlišně než 
u nás. Kluci hráli nadoraz a za-
slouží si velkou pochvalu, v dus-
nu a vydýchaném ovzduší v hale 
sebrali soupeřům sedm bodů. 
Nakonec jim i domácí Rakušané 
fandili pro jejich pěknou hru. A za 
to hráčům patří dík,“ dodal kouč. 
Titul získali domácí před Němci 
a Švýcary. (vz, bh)
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Björkvik, Blansko - Švédský 
Björkvik byl minulý víkend dě-
jištěm mistrovství Evropy v bike-
trialu. V reprezentačních dresech 
bojovali hned tři borci z Blanska. 
A nevrátili se s prázdnou. Cel-
kově se Česká republika ziskem 
jedné zlaté, tří stříbrných a dvou 
bronzových medailí postavila 
v kategorii národů na první stu-
pínek před Švédy a Slováky. Dvě 
z českých umístění na stupních 

Kolář a Kakáč mají
evropské medaile

vítězů vybojovali Martin Kakáč 
a Václav Kolář.

V sobotu se tradičně startovalo 
v mladších kategoriích a v neděli 
ve starších. Jako první blanenské 
barvy v repre dresu hájil Ondřej 
Šenk v kategorii Minime. Jako 
doprovod mu šel Martin Kakáč, 
kterého čekal start až druhý den. 
„Ondra si v prvním kole vedl exce-
lentně a do předposlední sekce fi -
guroval na druhém místě. Nešťast-
ná chyba mu přidala body, ale on 
se nevzdal a bojoval dál,“ popsal 
závod trenér Radim Kakáč. Druhé 
kole dokonce dokázal Šenk zajet 
celé čistě za nula trestných bodů, 
ale bohužel opravovaný defekt mu 
přidal na celkovém čase a ten pak 
rozhodl v konečném pořadí. „Chy-
ba v jedné sekci a defekt kola pak 
Ondru připravily o medaili, přesto 
bylo jeho vystoupení hodné chvá-
ly. Chybělo opravdu málo, i tak je 
páté místo příslibem úspěchu na 
MS,“ uvedl kouč.

V neděli si oba borci pozice 
vyměnili a Martin Kakáč se vy-
dal na start závodu premiérově 
v kategorii Senior s Šenkem jako 
doprovodem. „Spolupráce jim 

klapala do poslední sekce v prv-
ním kole. Do této chvíle Martin 
v závodě senzačně vedl s pouhý-
mi třemi trestnými body. „Jako 
přes kopírák u Ondry - stejná 
chyba a pět bodů v poslední sekci 
značila začátek problémů. Mar-
tin bojoval s křečemi předloktí 
a prstů, v některých sekcích ná-
ročných na čas svůj boj prohrával 
a nabíral trestné body,“ mrzelo 
Kakáče. Nakonec se musel spo-
kojit se třetím místem. „Ale i to 
je úspěch, na který Marťa čekal 
docela dlouho,“ měl radost ze sy-
nova úspěchu. 

V kategorii Elite se na trať 
vydala česká biketrialová jednič-
ka Václav Kolář. I když nezačal 
zrovna podle svých představ, po-
stupně se svoji promyšlenou jíz-
dou dostával do čela. „Nakonec 
zbyl pouze jeden soupeř Španěl 
Javier Alonso Vallina a ten měl 
tentokrát více štěstí, když při 
shodném počtu trestných bodů 
rozhodoval počet nul. Na ty pak 
Javier zvítězil. Vaškovo stříbro 
však v této kategorii znamená 
hodně,“ ocenil umístění svěřence 
Radim Kakáč.

V Boskovicích a Rájci-Jestřebí bojovaly přípravkyV Boskovicích a Rájci-Jestřebí bojovaly přípravky

Turnaje nejmladších. Sobota byla ve znamení dvou mimořádně zdařilých akcí pro nejmladší adepty kula-
tého míče. Funkcionáři v Boskovicích připravili monstrózní turnaj pro přípravky z celé republiky i Slovenska, 
když své umění zde předváděly na osmi hřiš  ch současně naděje ligových celků např. ze Zbrojovky, Olomou-
ce, Slovácka či Slovanu Bra  slava. Rozsahem menší, ale zato s vynikající atmosférou, byl turnaj v Rájci-Jes-
třebí, kde si pomyslnou palmu vítězství vybojovala přípravka z Blanska. (bh) 2x foto Bohumil Hlaváček

Plzeň, Benešov - O druhý letošní zápis do knihy vítězů v Českém po-
háru horských kol se postaral v Plzni Radim Kovář, když s náskokem 44 
vteřin vyhrál kategorii juniorů a dostal se tak do vedení v celkovém hod-
nocení Českém poháru mezi juniory. 

Jezdec stáje Moravec Merida Czech MTB Team se v závodě od začátku 
pohyboval na čele spolu s Vojtěchem Niplem a nebylo pochyb, že se tito 
dva poperou o první místo. „Vojta to nakonec Radimovi usnadnil, když ve 
druhém z pěti okruhů odstoupil pro technickou závadu. Radim pak navýšil 
náskok až na jednu minutu a deset sekund a tak si mohl dovolit v klidu do-
jet do cíle pro své první letošní vítězství,“ uvedl trenér Martin Bezdíček. 

Nikola Hlubinková mezi juniorkami i přes pokažený start, když musela 
až ze samého konce startovního pole sjíždět ujetou špici, dokázala během 
prvního ze tří okruhů sjet svoji největší soupeřku Barboru Machulkovou na 
deset vteřin. „Od poloviny závodu bylo vidět, že si Nikola při stíhací jízdě 
hrábla, i tak z toho v cíli byla přijatelná ztráta minuta a patnáct vteřin na 
Báru. I přes druhé místo Nikola stále vede Český pohár,“ doplnil Bezdíček. 

Smůlu v závodě měl další benešovský adept na medaili Adam Sekanina, 
který musel ve druhém kole zamířit ze třetího místa kvůli defektu do depa 
pro výměnu kola. Bohužel se to stalo za prvním depem, takže Adam musel 
dojet polovinu okruhu (2,5 kilometru) na ušlém kole. I přes tento hendikep 
bojoval a skončil na pěkném osmém místě. V celkovém pořadí mu patří 
šestá příčka s minimálním odstupem deseti bodů na třetí místo. 

Ostatní členové týmu zajeli své standardní výkony. V žácích skončila 
Adéla Šafářová na devátém místě, Patrik Kolář byl dvanáctý, Filip Kou-

kal devatenáctý a Dominik Prudek po 
heroickém výkonu, když se zaseklým 
řetězem došel do cíle, dojel na třicátém 
druhém místě. V kategorii expert obsadil 
Petr Bořil dvanácté místo, Jan Šubrt byl 
třiadvacátý, David Malý třicátý a Radek 
Barák po defektu jedenatřicátý. 

„Obrovskou smůlu měla v závodě 
juniorek Markéta Parolková, která ve 
druhém okruhu zkolabovala. Následná 
vyšetření naštěstí žádné zdravotní pro-
blémy neobjevila, takže doufáme, že do 
dalšího závodu, který se jede už v sobo-
tu v Peci pod Sněžkou, bude v pořádku. 
S tím souvisí i odstoupení Evy Zemánko-
vé, která se o Markétu na trati postarala, 
než dorazili ostatní členové týmu, kteří 
se v tomto sektoru tratě nacházeli,“ dodal 
Bezdíček.  (pš)

Kovář vyhrál závod 
Českého poháru

R. Kovář. Foto archivR. Kovář. Foto archiv
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Třebíč, Blansko - Dva těžcí 
soupeři fotbalové Blansko v divizi 
přehráli. Naděje na záchranu ale 
stále žije. Vzhledem k ostatním 
výsledkům rozhodne o postupují-
cích i sestupujících poslední kolo. 
V něm APOS musí vyhrát nad 
prvními Otrokovicemi a Napajed-
la doma klopýtnout s Hodonínem. 

Třebíč – Blansko 4:2 (1:0), 
Hájek, Karásek. Blansko: Švan-
cara - Bubeníček, Kolář (81. Ne-
čas), Pokoj, Šíp - Doležel, Janíček, 
Jelínek (46. Karásek), Hájek (84. 
Bezděk) - Farník (C) – Oulehla. 
Trenér: Michal Kugler.

Zápas začal nešťastně. Běžela 
6. minuta a nahrávku Pacholíka na 
spoluhráče si Pokoj smolně srazil 
do sítě. Domácí branka paradoxně 
uspala a Blansko převzalo inicia-
tivu. Srovnat mohl po Farníkově 
nahrávce ve 30. minutě Doležel, 
ale minul. O šest minut později 
spálil pro změnu příležitost po pří-
hře Oulehly Farník, výborně chy-
tající Beer byl na místě.

Začátek druhého poločasu patřil 
jednoznačně Blansku. Po faulu na 
Karáska Janíčkovu střelu z trest-
ného kopu bravurně opět kryl 
Beer. Stejně zazářil i při Kolářově 
hlavičce v 54. minutě, ale na Háj-
kovu dorážku byl již krátký – 1:1. 

Blansko ještě živí malou naději na záchranu
Hosté mohli jít i do vedení, skvělý 
domácí brankář však Karásko-
vu šanci zmařil. A přišla odplata. 
Švancara nedosáhl na dalekonos-
nou střelu Čermáka a bylo to 2:1 
pro Třebíč. Zaražení hosté krátce 
nato inkasovali znovu, když v 76. 
minutě Durda napálil míč pod 
břevno. Hřebíček do blanenské 
rakve zatloukl v 83. minutě čtvr-
tou trefou Pacholík. Karásek již 
jen po Bezděkově rohu snížil. 

„Utkání jsme mohli klidně 
i vyhrát. Domácí měli v brance 
výborného Beera, který chytil tři 
vyložené šance. Třebíčtí se do 
hry příliš nedostávali s výjimkou 
konce utkání, kdy už se hrálo 
vabank. S mým týmem jsem byl 
spokojen, škoda, že jsme dnes 
nedokázali bodovat,“ pozname-
nal po zápase blanenský lodivod 
Michal Kugler.

Ostatní výsledky předposled-
ního kola: Otrokovice – Velké 
Meziříčí 5:0 (4:0), Hodonín – 
Žďár 8:1 (5:1), Sparta Brno – Na-
pajedla 3:1 (1:1), Tasovice – Vyš-
kov 1:1 (0:1), Vrchovina – Bystrc 
2:0 (0:0), Uherský Brod – Rosice 
1:6 (1:2), Pelhřimov – Konice 2:0 
(1:0).

Hrálo se minulý víkend: Blan-
sko – Hodonín 1:2 (0:1), Doležel. 
Blansko: Švancara - Bubeníček, 
Kolář, Pokoj, Hájek - Doležel, K. 
Janíček (76. Nečas), Farník (84. 
Klimeš), Beneš - Karásek, Jelínek 
(63. Šíp). Trenér: Michal Kugler.

Blansko podlehlo tentokrát lep-
šímu týmu, výhra Hodonína byla 
zasloužená. V prvním poločase si 
hosté udržovali územní převahu, 
oba brankáři však příliš práce ne-
měli. Hodonín se do vedení dostal 
ve 34. minutě, když přesný centr 

Svobody poslal hlavou do sítě 
Šturma. Šance Beneše v závěru 
půle bravurně zlikvidoval hostují-
cí gólman.

Vedení Hodonín potvrdil v 63. 
minutě, kdy si vybrala slabší chvil-
ku blanenská stoperská dvojice 
a míč protlačil Ondryáš do Švan-
carovy sítě. Domácí se nevzdali 
a sympaticky se pokoušeli o zvrat. 
V 86. minutě se Doleželovi poda-
řilo snížit, ale to bylo vše. Stejný 
hráč jen trpce litoval, když v 90. 
minutě zblízka přestřelil, vedle 
hlavičkoval při závěrečné zteči 
i Pokoj. „Chtěli jsme hrát z hlubo-
kého bloku, protože jsme věděli, 
že celý zápas se soupeřem nevydr-
žíme běhat. Vše se v podstatě daři-
lo, bohužel na rozdíl od minulých 
utkání byl Hodonín v zakončení 
lepší. Kluci bojovali až do konce, 
v tomto směru jim nemůžu nic 
vytknout,“ zhodnotil utkání trenér 
Michal Kugler. 
 1. Otrokovice 29 16 4 9 54:35 52
 2. Rosice 29 15 5 9 60:35 50
 3. Hodonín 29 14 7 8 55:36 49 
 4. Pelhřimov 29 14 7 8 56:44 49
 5. Vyškov 29 13 8 8 43:27 47 
 6. Třebíč 29 11 14 4 43:28 47
 7. Žďár 29 12 7 10 58:47 43
 8. Bystrc 29 10 9 10 37:47 39 
 9. V. Meziříčí 29 10 9 10 38:50 39
 10. Vrchovina 29 10 8 11 26:28 38
 11. Tasovice 29 10 7 12 44:49 37 
 12. Sparta 29 8 10 11 33:44 34
 13. Napajedla 29 6 11 12 42:50 29 
 14. Blansko 29 7 6 16 31:58 27 
 15. Konice 29 5 11 13 32:46 26
 16. Uh. Brod 29 6 7 16 25:53 25 

Poslední kolo: Konice – Uher-
ský Brod, Rosice – Vrchovina, 
Napajedla – Hodonín, Žďár –Tře-
bíč, Blansko – Otrokovice, Velké 
Meziříčí – Pelhřimov, Bystrc – Ta-
sovice, Vyškov – Sparta.Blansko - Hodonín 1:2.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Hodonín 1:2.  Foto Bohumil Hlaváček


