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Ráječko příjemně překvapilo výhrou v Kuřimi, blanenš mladíci doma doslova smetli Novosedly

Ráječtí se rozešli s Boskovicemi bez branek
Bohumil Hlaváček
Blanensko a Boskovicko Žádný z okresních celků ve třetím kole krajského přeboru neprohrál. A to i přesto, že dva hrály
spolu. Očekávané derby mezi
Rájcem-Jestřebí a Boskovicemi
totiž skončilo bezbrankovou remízou. Domácí povinnost splnilo
Blansko proti celku Novosedel,
Ráječko přivezlo cennou výhru
z Kuřimi.
Že na rájeckém hřišti nepadne
gól, čekal málokdo. Přitom šancí
bylo požehnaně. Mírně favorizovaní hosté překvapivě tahali za
kratší konec provazu, Rájec měl
určitě víc gólových šancí. Jak se
trochu dalo čekat, Jiří Záleský
své svěřence vybičoval proti kvalitnějšímu soupeři k nevídanému
výkonu. A když se boskovický trenér Jiří Vorlický chystal nastoupit
na hřiště, nabízel mu, že si zahraje
i on. Ale ani hostující kouč, který značně oživil hru svého celku,
nepřinesl kýžený gól a soupeři se
rozešli po bezbrankové plichtě.
V úvodu nepřišel očekávaný
boskovický tlak, naopak do šancí,
při kterých musel vytáhnout své
umění Švéda, se dostávali domácí.
V 35. minutě střelu Ostrého boskovický gólman vyrazil, aby dorážka Macháčka jen těsně minula
jeho svatyni. Stejný hráč se netrefil o chvíli později znovu.
Výčet rájeckých šancí pokračoval i po změně stran. Když nezachraňoval Švéda sám, pomohlo
mu štěstí v podobě houštiny těl,
kterou nedokázali domácí ani na
několikrát propálit. Žolík Vorlický
naskočil v 63. minutě. A rázem si
zjednal respekt, jeho přítomnost
na hřišti tým psychicky povzbu-
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Poločas: 0:0. Rájec-Jestřebí: Němeček – Hrůza, Macík, Keller, Geschvantner – Straka, Holý, Ostrý, Opletal, Skácel – Macháček. Boskovice:
Švéda – Adamec, Martínek P., Václavek, Vykoukal (73. Fojt J.) – Horák Jak.
(78. Šafařík), Ošlejšek, Horák Jan (63. Vorlický), Preč – Janíček, Fojt L.
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Poločas: 1:0. Branky: 70. a 80. Šenk, 39. Sehnal. Blansko: Juran - Bubeníček, Kolář, Martinec (73. Janíček), Šíp (34. Beneš) - Sedláček, Šplíchal,
Zouhar, Šenk - Doležel, Sehnal (88. Brichta). Diváků: 180.
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: Podivín – Znojmo 2:6 (1:3). Vracov – Ivančice
3:1 (1:1). Rajhrad – Kyjov 1:2 (1:1). M. Krumlov – Bzenec 1:0 (0:0).
Zbýšov – Rousínov 2:1 (0:0).

Rájec-Jestřebí – Boskovice 0:0.
dila. Záleský na něho vytáhl okamžitě osobní obranu, kterou místy
i zdvojoval. Do šancí se začali
dostávat kromě domácích i hosté,
vynikal zejména hbitý Preč. Zápas byl dramatický až do úplného
konce, vítěznou trefu ale nepřinesl
nikomu.
Jiří Vorlický nebyl spokojen.
„V málo lidech jsme chodili do
koncovky, nebyl to z naší stra-

sobota 27. srpna v 16.30 hod.

BOSKOVICE - RÁJEČKO
neděle 28. srpna v 16.30 hod.

RÁJEC-JESTŘEBÍ - BLANSKO
sobota 3. září v 16.30 hod.

BLANSKO - BOSKOVICE

Foto Bohumil Hlaváček
ny dobrý fotbal. Jak já říkám,
kdybychom hráli slušně a třeba
prohráli, byl bych spokojen víc,“
posteskl si Jiří Vorlický, kterého
čekají teď další dvě derby – doma
s Ráječkem a následně v Blansku.
Jeho protějšek Jiří Záleský nebyl
spokojen z jiného důvodu. „Před
utkáním bych bod s Boskovicemi
bral, teď si myslím, že jsme mohli i vyhrát. Kluci zápas odmakali, s trochou štěstí jsme měli fakt
zvítězit. Bojujeme s okleštěným
kádrem, ale jdeme dál,“ pochválil
svůj celek.
Blansko potvrdilo proti vesničce z Břeclavska roli favorita.
Dlouho se však nemohlo trefit. Po
gólu volala hlavička Sehnala po
Bubeníčkově rohu, střela Šenka
a nejvíce průnik Zouhara středem
vápna hostí zakončený střelou
těsně vedle pravé tyče. Prapor pozvedl kdo jiný než Martin Sehnal.
„Klobouk dolů před jeho přístu-

pem. Nastoupil nemocný a léky
začal brát po utkání, aby mohl
podat co nejlepší výkon. I proto
jsem ho střídal chvíli před koncem, aby ho mohli diváci odměnit
speciálním potleskem. Stalo se,“
prozradil po utkání trenér Michal
Kugler. Blanenský kanonýr v 39.
minutě projevil svůj typický důraz a po kontaktu s gólmanem
hostí se dostal k míči, který z úhlu
poslal do branky.
Po změně stran se domácí prosadili ještě dvakrát. V obou případech je v kolonce střelců zapsáno
jméno kotvrdovického Michal
Šenka. Třiadvacetiletého záložníka bylo plné hřiště a podle názoru mnohých nejlepší hráč zápasu
dvakrát uklidil míč po vyšachování obrany do vpodstatě prázdné
branky Novosedel. „V druhém
případě to bylo dokonce hlavou, to
už dlouho nepamatuju,“ pousmál
se hráč menší postavy.

Ráječko vydolovalo výhru z nepříliš pohledného utkání v Kuřimi.
„Byly to cenné body, ty zvenku
jsou vždy k nezaplacení,“ zářil
spokojeností trenér Lubomír Zapletal. Utkání přitom příliš nadějně
nezačalo. Běžela 11. minuta, kdy
skóre po skrumáži otevřel domácí
Bílý. Olympia se pak osmělila a ve
zbytku půle měla více ze hry. Dokázala to projevit i brankově, když
se v 38. minutě dostal po centru na
zadní tyči k míči Jarůšek, zpracoval si ho a zasunul. „V půli jsme
si řekli, co se dá se zápasem udělat a musím přiznat, že to kluci do
puntíku splnili,“ pokýval spokoje-

Blansko – Novosedly 3:0.

Hlubinková přišla kvůli zranění o zbytek sezony
Suchý - Nehorázná smůla postihla bikerku Nikolu Hlubinkovou. Při tréninku v Novém Městě na Moravě si po pádu zlomila
klíční kost. Zranění ji tak připravilo o start na závodech Světového poháru i o účast na světovém
šampionátu.
Můžeš prozradit, jak k tomu
došlo?
S Radimem Kovářem jsem najížděla trať v Novém Městě na
Moravě. Bylo po dešti a já spadla
přes řídítka ve sjezdu, který byl
vydlážděný kameny. Bolelo mě
rameno, ale myslela jsem, že je to
jen naražené. Jenže ráno už jsem
ruku nemohla zvednout. Na rentgenu se bohužel ukázala zlomenina klíční kosti. Konkrétně konce, který zasahuje do ramenního
kloubu. Naštěstí nedošlo k vychýlení kosti, takže není nutná
operace. Ale musím být tři týdny
v naprostém klidu a pak bude následovat stejný čas rehabilitace.
To už bych snad mohla jezdit alespoň na trenažeru.
Vyšetření proběhlo v Boskovicích?
Ano, byla jsem v boskovické
nemocnici. Konzultovali jsme to
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Poločas: 1:1. Branky: 11. Bílý - 38. Jarůšek, 80. Tajnai. Ráječko: Kučera - Tenora, Maška, Bartoš, Koutný - Jarůšek, Kupský, Sehnal (85. Sígl),
Štrajt - Starý (88. Hlaváček), Neděla (68. Tajnai). Diváků: 150.

Pozvánka na derby

Pavel Šmerda
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ještě s mým obvodním lékařem,
jestli máme jet do Brna, ale říkal,
že to nemá cenu. Klíční kost se
dá jen fixovat a to dělají všude
stejně. V nemocnici si mě naštěstí
nenechali

Byla jsem v Novém Městě na
Moravě fandit Radimovi a ostatním Čechům na závodech Světového poháru. Asi se vrhnu na po-

vinnou četbu, abych ve školním
roce měla méně práce. Chci si
také zlepšit angličtinu. No a určitě budu chodit na procházky se

svým psem, na kterého mi jinak
vůbec nezbývá čas. Rozhodně
neplánuju vysedávat u počítače
nebo televize.

Je to za m tvoje nejzávažnější
zranění?
Když mi byly čtyři, tak jsem si
zlomila a obrátila ruku. Doteď ji
mám křivou. Ale co se týče období, co jezdím na kole, tak tohle je
fakt nejvážnější.
Co
blesklo hlavou, když
v nemocnici oznámili zlomeninu
klíční kos ?
Že je konec sezony a tudiž přijdu o dva nadcházející závody
Světového poháru plus mistrovství světa, na které jsem se tolik
tešila a kde jsem chtěla ukázat, že
bez defektu můžu bojovat o přední umístění. A kdybych poslechla
tátu, tak se mi nemuselo nic stát.
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Foto Bohumil Hlaváček

Mladíci trénují
v Lipůvce
Lipůvka - V týdnu od 23. do
27. srpna se uskuteční na hřištích
v Šardicích, Kyjově, Moravském
Krumlově, Vyškově, Mutěnicích
a ve Znojmě turnaj reprezentačních
celků kategorie U-18 pod názvem
Memoriál Václava Ježka. Příznivci fotbalu z našeho okresu mají
možnost zhlédnout tréninkovou
jednotku francouzské a slovenské
reprezentace na hřišti ASK Lipůvka. Francouzi se představí v úterý,
ve středu, v pátek a v sobotu od 10
do 12 hod., v pátek ještě od 16 do
17.30 hod., Slováci v úterý od 17
do 18.30 hod.
(bh)

Vísecká desítka
se běží v sobotu

Táta tě varoval?
Táta říkal, ať neriskuji, abych
se na ty kameny vykašlala.
Co teď budeš dělat, když máš
být v naprostém klidu?
Vůbec nevím. Sama si ani nenachystám jídlo. Naštěstí jsem
levák a tudiž můžu aspoň psát.

ně hlavou Zapletal. Rozhodl střídající Tajnai v 82. minutě.

Nikola Hlubinková (vlevo).

Foto Pavel Šmerda

Vísky - Již šestý ročník lesního běhu Vísecká desítka se koná
v sobotu 27. srpna. Dětské kategorie startují ve 13.30 hod., hlavní závod, lidový běh a dorostenci
v 15 hodin. Všechny čeká krásná
trať, občerstvení včetně domácího
koláče, medaile a bohatá tombola,
vítěze jednotlivých kategorií navíc
věcné ceny. Propozice, výsledky
a fotografie z minulých ročníků
najdete na www.viseckadesitka.
cz. Kontakt Stanislav Blaha, tel.
724 023 443, www.behej.com,
www.outsidermedia.cz.
(bh)

