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Největší fotbalový turnaj žen 
v ČR. Až 50 ženských týmů z ČR, 
Slovenska a Polska. V sobotu 
základní skupiny – v neděli play 
off . V sobotu taneční zábava se 
skupinou Respekt. Informace na 
www.kvasarcup.borec.cz
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Bohumil Hlaváček

Boskovice - Fantastický úspěch. Mladší přípravka 
FC Boskovice skončila na fi nálovém turnaji mistrov-
ství republiky druhá. Noví vicemistři byli blízko i k ti-
tulu, jen smůla v penaltovém rozstřelu je o něj připra-
vila. Právo startovat na turnaji dostala mladší přípravka 
jako druhá v pořadí krajského fi nále. Zbrojovka Brno, 
která po vzájemné remíze 5:5 slavila titul po pokuto-
vých kopech, přenechala reprezentaci kraje dalšímu 
v pořadí a Boskovice ji využily. 

„Hned po příjezdu zjistila naše výprava, že ji nečeká 
nic jednoduchého. Byla totiž vylosována do skupiny 
smrti společně s Náchodem, Frýdkem-Místkem a Ús-
tím nad Labem,“ prozradil trenér Jiří Vorlický. Frýdek 
Místek ale odešel na hlavu poražen 7:1, Ústí zdolali 
Boskovičtí 6:3 a postup byl na dosah. Druhý den po 
výhře nad Náchodem 5:3 se stal realitou. „Finálo-
vé utkání postavilo naši přípravku proti vítězi druhé 
skupiny z Kolína. Na straně našich mladíků byl opět 
k vidění výborný ofenzivní fotbal, zatímco soupeř měl 
hru postavenou především na důrazu a jednoduchosti,“ 
popsal průběh kouč. Po remíze 2:2 se kopaly penalty, 
v nichž byl šťastnější soupeř. „I přesto, že v základní 
hrací době naše přípravka ani jednou neprohrála a bě-
hem čtyř zápasů získala tři výhry a jednu remízu, tak 
obsadila druhé místo,“ smutnil Vorlický. Individuální 
ocenění si odvezl kanonýr Lukáš Vorlický, nejlepší 
střelec turnaje. „Finálový soupeř z Kolína se fotbalově 
nemohl soupeřům ze základní skupiny rovnat. Na to, 
jak mladí to byli hráči, produkovali spíše destruktivní 
fotbal. Tím nechci soupeři upřít snahu a um, ale v tom-
to věku je potřeba učit hráče především individuální 
pojetí,“ vysvětloval po zápase trenér. Jak uznal, bylo 
by troufalé tvrdit, že jsou jeho svěřenci vicemistry, pro-
tože se na turnaj dostali až dodatečným odstoupením 
Zbrojovky. „Rozhodně jsme ale ukázali, že v této kate-
gorii patříme mezi špičku v republice,“ těší ho.

Boskovická přípravka je 
druhá v republice

Kolář na domácích tratích suverénně zvítězilKolář na domácích tratích suverénně zvítězil

Blansko se rozloučilo s divizí výborným výkonem pro   lídrovi tabulky

Bohumil Hlaváček 

Blanensko a Boskovicko - 
Úspěšnou sezonu mají za sebou 
všichni tři okresní zástupci v kraj-
ském přeboru. Konečné druhé mís-
to pro Boskovice, páté pro Ráječ-
ko a šesté pro Rájec-Jestřebí – to 
je výborná vizitka pro všechny 
tři kluby. Poslední kolo se jim ale 
příliš nevyvedlo, zejména domácí 
poržka Boskovic se nečekala.

Boskovice – Vracov 1:2 (0:0), 
Václavek. Boskovice: Švéda – 
Martínek P., Horák Jak. (46.Ada-
mec), Václavek, Müller (72. Fojt 
L.) – Koudelka (77. Přikryl), Mar-
tínek L., Preč - Ošlejšek, Stříž – Ja-
níček.

První poločas patřil výborně 
hrajícímu Vracovu, ale na góly 
jeho hráči nedosáhli. Přestože Bo-
skovičtí zlepšili po změně stran 
hru, paradoxně inkasovali. Špatně 

pokryli hráče soupeře při autovém 
vhazování a volný Lipčík neměl se 
skórováním problém. Třináct mi-
nut před koncem se stejný hráč tre-
fi l podruhé z brejku přesnou střelou 
k tyči. V 84. minutě sice Václavek 
po centru Lukáše Martínka snížil, 
na vyrovnání ale již Boskovice ne-
dosáhly.

IE Znojmo – Ráječko 6:2 (4:1), 
Tajnai, Starý. Rettegy – Kopecký, 
Maška, Tenora, Jarůšek – Štrajt, 
Kupský, Sehnal J., Hebký (46. Ko-
lář, 69. Slavíček) – Tajnai, Starý. 

Ráječkovští nenašli v posledním 
zápase sezony motivaci a vysoko 
prohráli, když mnohé branky byly 
hodně laciné. Na první gól domá-
cích dokázal ještě v 19. minutě Taj-
nai odpovědět. Do půlky ale Znoj-
mo třikrát skórovalo. V 80. minutě 
sice Starý snížil krásnou střelou do 
šibenice, závěr ale patřil opět do-
mácím. 

Rájec-Jestřebí – Ivančice 1:1 
(0:0), Cabadaj. Rájec: Klíma - Pal-
kanynets, Holý, Macík, Hrůza - 
Herman, Opletal, Sedlák (85. Krem-
paský), Blatný - Ostrý, Cabadaj.

V nepříliš pohledném zápase se 
soupeři rozešli smírně, když na Ca-
badajův gól z 59. minuty odpově-
děly Ivančice až v samém závěru.
  1.  Bohunice  30  19  4  7  85:41  61
  2.  Boskovice  30  18  4  8  69:37  58
  3.  Vracov  30  18  3  9  74:37  57
  4.  Ivančice  30  16  4  10  67:47  52
  5.  Ráječko  30  14  8  8  57:45  50
  6.  Rájec  30  13  8  9  49:34  47
  7.  IE Znojmo  30  14  5  11  59:53  47
  8.  Bzenec  30  14  3  13  48:45  45
  9.  Znojmo B  30  13  2  15  53:62  41
  10.  M.Krumlov  30  11  8  11  57:53  41
  11.  Rousínov  30  10  9  11  45:35  39
  12.  Novosedly  30  10  6  14  39:50  36
  13.  Zbýšov  30  10  2  18  34:56  32
  14.  Kuřim  30  7  9  14  41:52  30
  15.  Velká  30  8  6  16  40:66  30
  16.  Židenice  30  4  1  25  27:131  13

Vracov překvapil Boskovice
Blansko - Tradiční fotbalový 

Memoriál Miroslava Krabičky měl 
letos zahraničního vítěze. Mladší 
žáci z polské Legnice si odvezli po-
hár po fi nálové výhře nad domácí-
mi fotbalisty 4:2, když ve skupině 
spolu oba soupeři remizovali. 

Osmadvacátý ročník měl le-
tos slabou účast, tradiční týmy se 
z Blanska odhlásily či měly jiný 
program. Na čtveřici oba fi nalisty 
doplnily Ráječko a Lipůvka. Nej-
lepším střelcem byl s osmi góly 
blanenský Filip Blažek. Místopřed-
seda FK APOS Blansko Břetislav 
Strážnický byl přes druhé místo 
s výkonem týmu spokojen. „Mys-
lím, že o budoucnost se blanenský 
fotbal bát nemusí, talenty máme ve 
všech mládežnických mužstvech. 
Vítězství dorostenců v divizi je 
výsledkem dlouhodobé koncepční 
práce našich trenérů, kterým touto 
cestou děkuji,“ uvedl. (bh)

Trofej získala polská Legnica

 Foto Josef Mikulášek Foto Josef Mikulášek

Blansko - Fotbalisté FK APOS 
Blansko po dvou letech sestupují 
do krajského přeboru. Se soutěží se 
rozloučili se ctí, když v posledním 
utkání uhráli remízu s lídrem tabul-
ky Otrokovicemi a připravili ho tak 
o možnost celkové výhry. Preméru 
si v brance odbyl dorostenec Juran 
a předvedl skvělý výkon.

FK APOS Blansko – Viktoria 
Otrokovice 0:0.

Blansko: Juran - Bubeníček, Janí-
ček (8. Šíp), Pokoj, Hájek - Klimeš 
- Doležel (87. Bezděk), Jelínek, Far-
ník (C) (80. Nečas), Oulehla – Kará-
sek. Trenér: Michal Kugler.

Úvod zápasu byl pro Blansko ne-
šťastný, když musel Janíček po zra-
nění opustit hrací plochu. Juran se 
blýskl poprvé ve 22. minutě, když 
bravurně kryl soupeřovu gólovou 
střelu. Karásek následně uvolnil 
Oulehlu, ale ten hlavou minul.Těs-
ně před půlí se opět zaskvěl brankář 
Blanska při střele Zábojníka. 

Po půlí mohl skórovat Jelínek, 
ale Křížek byl na místě. Blízko 
brance byl Karásek v 54. minutě, 
po obejítí brankáře se ale dostal do 
příliš velkého úhlu a minul. Nad 
mířil i Oulehla, nepřesně zakon-
čoval Karásek a po chvíli i Farník. 

V závěru se dostali do šance i hos-
té, Juran byl ale nepřekonatelný. 
Poslední velkou šanci měl Hájek, 
ale na čáře brankáře nahradil Dujka 
a míč vyhlavičkoval. 

„Nastoupil proti nám hodně sil-
ný soupeř, ne nadarmo byl na první 
místě tabulky. Měly jsme ho však 
dobře přečteného, po taktické strán-
ce jsme ho vůbec nepustili do hry. 
Kluci bojovali a rvali se, bohužel to 
na vítězství nestačilo. Chtěli jsme 
potěšit naše diváky, kteří byli ve 
všech zápasech, kdy jsem mužstvo 
vedl, dvanáctým členem týmu. Bo-
hužel se nepodařila záchrana, což 

mne hodně mrzí,“ zhodnotil zápas 
trenér Michal Kugler.  (bh)
  1.  Rosice  30  16  5  9  62:35  53
  2.  Otrokovice  30  16  5  9  54:35  53
  3.  Pelhřimov  30  15  7  8  60:44  52
  4.  Vyškov  30  14  8  8  44:27  50
  5.  Hodonín  30  14  7  9  55:37  49
  6.  Třebíč  30  11  14  5  44:31  47
  7.  Žďár  30  13  7  10  61:48  46
  8.  Tasovice  30  11  7  12  51:50  40
  9.  V. Meziříčí  30  10  9  11  38:54  39
  10.  Bystrc  30  10  9  11  38:54  39
  11.  Vrchovina  30  10  8  12  26:30  38
  12.  Sparta  30  8  10  12  33:45  34
  13.  Napajedla  30  7  11  12  43:50  32
  14.  Uh. Brod  30  7  7  16  28:55  28
  15.  Blansko  30  7  7  16  31:58  28
  16.  Konice  30  5  11  14  34:49  26 Foto Josef Mikulášek Foto Josef Mikulášek

Pec pod Sněžkou, Benešov -
Na jedné z nejtěžších tratí hor-
ských kol v České republice se 
uskutečnil čtvrtý díl Českého 
poháru v cross country. Závod-
níci týmu Moravec Benešov opět 
prokázali, že patří do absolutní 
české špičky. Radim Kovář a Ni-
kola Hlubinková startovali v dre-
sech české reprezentace v závodě 
olympijských nadějí a oba obsa-
dili medailové umístění. Radim 
suverénně vyhrál závod juniorů, 
Nikola skončila druhá. 

„Radim zajel fantasticky a doká-
zal, že už nepatří jen do nejužší čes-
ké špičky, ale že mu právem patří 
startovní číslo jedna. Ze samotného 
závodu jsem měl obavy vzhledem 
k Radimovu těžkému týdnu. Kvůli 
studijním povinnostem trénoval po 

Plzni jen omezeně, ale s těžkou si-
tuací se porval a prokázal svoji sou-
časnou sílu, když porazil rozdílem 
třídy druhého Nipla,“ řekl trenér 
Martin Bezdíček s tím, že jeho svě-
řenec si tímto vítězstvím upevnil 
vedení v poháru.

Nikola Hlubinková v závodě 
potvrdila letošní vyrovnanou výko-
nost, když dojela opět na druhém 
místě za Barborou Machulkovou. 
S ní se dělí také o vedení v poháru. 
„Nikole se po nepovedeném startu 
v Plzni tady naopak začátek podařil 
nad očekávání a do terénu najíž-
děla na druhém místě za vedoucí 
Machulkovou. V cíli na vítězku 
ztrácela dvě minuty,“ prozradil 
Bezdíček. 

V závodě kadetů dojel Adam 
Sekanina na nepopulárním čtvrtém 

místě. Tímto výsledkem se posunul 
na třetí místo v celkovém pořadí 
poháru. „Adam po startu dlouho 
jezdil na medailové pozici, ale bo-
hužel ke konci závodu mu trošku 
došly síly a propadl se na čtvrté 
místo. Na pódium mu chybělo něco 
přes třicet sekund. Ostatní Moravci 
zajeli podle očekávání a na náročné 
trati prokázali vzrůstající výkon-
nost. Adéla Šafářová dojela v žá-
kyních na osmém místě, ve stejné 
kategorii chlapců byl Patrik Kolář 
čtrnáctý, Dominik Prudek dvaa-
dvacátý, Filip Koukal pro technic-
ké problémy nedojel,“ vyjmenoval 
Bezdíček. V kategorii Expert skon-
čil Petr Bořil na dvanáctém, Radek 
Barák na třináctém, Jan Šubrt na 
patnáctém a David Malý na jeden-
advacátém místě.  (pš)

Radim Kovář triumfoval v Peci

 Foto Václav Borek Foto Václav Borek

Šampion. Čtyři závody, čtyři prvenství. To nejnovější si připsal blanenský biketrialista Václav Kolář na závo-
dě seriálu VEMA mistrovství republiky v kategorii Elite, který se po dvou letech vrá  l do lesů nad blanenskou 
přehradou Palava. Mar  n Kakáč skončil pátý, Ondřej Šenk v Minime druhý. (bh) Foto Josef Mikulášek


