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Derby v Boskovicích vyhráli domácí. Na záchranu to ale nevypadá

Pokorný se zaskvěl čtyřmi góly

Pozvánka
Přijměte pozvání na sportovní fotbalovou akci dě   ve 
dnech 15. až 16. června v Boskovicích (www.zijemehrou.
cz/turnaj). Doplňující ak  vity - skákací hrad, trampolína. 
Pro dospělé k dispozici pochu  ny z udírny a grilu, hlav-
ním lákadlem pak - nové pivní produkty (www.pivova-
rohrada.cz). Na sobotní část navazuje večerní posezení 
s hudbou.

Triatlonisté opět v Blansku

Blansko - Sedmý ročník mis-
trovství republiky neregistrovaných 
kuželkářů se uskuteční v Blansku na 
půdě TJ ČKD. Předcházely mu čtyři 
kvalifi kace v Rokycanech, Hrad-
ci Králové, Rýmařově a Rosicích. 
„Největší základna je na Moravě 
a ve východních Čechách, i proto 
bylo nejvíce účastníků v Rosicích 
a Hradci, kde hrálo po jednadvace-
ti týmech,“ uvedl jeden z hlavních 
organizátorů Kamil Petlach. Poprvé 
v historii se fi nále uskuteční v Blan-
sku ve dnech 15. a 16. června. Hrát 
bude třicet mužstev.

První den se čtyřčlenné týmy 

zapojí do kvalifi kace, osmnáct po-
stupuje do druhého dne. Hraje se 
na 60 hodů sdružených. V neděli se 
výsledky z předchozího dne nepočí-
tají, začíná se od nuly. „Náš region 
budou zastupovat týmy VB Lea-
sing, mistr republiky z předloňska 
a zdravotně postižení z Dolní Lho-
ty,“ prozradil Petlach. Ten je členem 
republikového organizačního výbo-
ru spolu s Antonínem Štraitem. Oba 
počítají s pomocí zkušených borců 
z kuželny. Hraje od osmi ráno. V so-
botu se končí kolem sedmé hodiny, 
fi nálové klání by mělo vyvrcholit 
kolem druhé. (bh)

Blansko bude hos  t 
republikový šampionát

Blanenský plecháč. V neděli hostil areál blanenské přehrady 
Palava a jeho okolí další ročník triatlonového závodu Blanenský 
plecháč. Na startu dospělé kategorie se objevilo 81 mužů a žen. 
Vítězem se stal premiérově Lukáš Maiwaelder (vlevo), který v zá-
věrečné části běhu setřásl několikanásobného vítěze Jana Klemen-
ta.  Foto Bohumil Hlaváček

První ročník. Památku tragicky zesnulého kamaráda Aleše Vágnera 
se rozhodli uctít nohejbaloví přátelé na prvním ročníku jeho memori-
álu. Vítězem se stal tým ze Suchdolu. Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - Tým FK Blansko 
pálí do divize. Vedení klubu po-
tvrdilo, že by tuto soutěž rádo 
hrálo. Po výhře v Novosedlech 
se podařilo za velmi nepřízni-
vého počasí a na těžkém terénu 
rozdrtit i dalšího soupeře z Raj-
hradu. Zaskvěl se jarní střelecký 
objev, Martin Pokorný se trefil 
hned čtyřikrát. Derby Boskovic 
s Ráječkem vyhráli domácí. Pod-
le všeho jim však po sobotní pro-
hře s Bzencem bude přece jenom 
souzena sestupová příčka. 

FK Blansko – FK Rajhrad 
5:0 (2:0), Pokorný 4, Daněk. 
Blansko: Juran - Gromský, Da-
něk, Maška, Müller - Zouhar, 
Bubeníček, Křivánek (74. Buch-
ta) - Trtílek, Pokorný (74. Jarů-
šek), Hansl (65. Nečas). 

Poslední domácí zápas věrné 
příznivce klubu musel potěšit. 
A to přesto, že začal za průtrže 
mračen, která po deseti minutách 
přešla v bouřku a rozhodčí utkání 
přerušil. Po půlhodině se pokra-
čovalo, i když míč často brzdily 
louže vody. Ve 21. minutě přišel 
první gól. Po pasu Zouhara na-
šel Trtílek Pokorného a ten začal 
svoje velké představení. Pokra-
čoval v něm tři minuty před půlí. 
Znovu byl u začátku akce Zouhar 
a po jeho uvolnění přišel Pokor-
ného oblouček za záda hostující-
ho gólmana. 

Ve druhé pětačtyřicetiminu-
tovce bylo na hřišti již jen jedno 
mužstvo. Rajhrad držel brankář, 
přesto ještě třikrát inkasoval. 
Mladičký stoper Daněk dal svůj 

první gól za áčko hlavou v 62. 
minutě po rohu Bubeníčka. Po 
sedmi minutách z trestného kopu 
zkompletoval Pokorný hattrick 
a po Gromského ideální přihráv-
ce v 73. minutě ho ještě potvrdil 
dalším hřebíčkem do rajhradské 
rakve. Trenér Jiří Hajský mu-
sel být spokojen. „Přístup hráčů 
k utkání byl příkladný, i v tak 
těžkých podmínkách se muselo 
líbit,“ uvedl. 

FC Boskovice – Slovan Bze-
nec 0:4 (0:1). Boskovice: Kli-
meš - Chalupka, Šafařík, Vykou-
kal, Přikryl, Adamec (54. Blaha), 
Černý, Horák Jan (74. Pijáček), 
Stara, Horák M., Janíček.

Hosté vedli velmi rychle, bran-
ku dali Klimešovi již ve 4. minu-
tě. Boskovičtí se sice dostali do 
dvou šancí Starou a a Michalem 
Horákem, pak ale Bzenec ovládl 
hru. Na začátku druhé půle sice 
mohl snížit Michal Horák, pak 
ale přišla pro Boskovice drti-
vá desetiminutovka po šedesáté 
minutě zápasu, v níž třikrát in-
kasovaly a s největší pravděpo-
dobností si podepsaly sestupový 
ortel. 

SK Olympia Ráječko – Sla-
voj Podivín 3:2 (1:2), Horák M. 

2, Sehnal J. Ráječko: Pokorný – 
Neděla, Toman, Lajcman, Teno-
ra – Sehnal J., Kupský, Sehnal V. 
(Ševčík O.), Shkurupii – Sehnal 
M., Horák M. ( (75. Žůrek). 

Ráječko mělo v bráně debu-
tanta z dorostu Pokorného, po 
zranění se do záložní řady vrá-
til Vít Sehnal. Již v 8. minutě 
inkasovalo po obstřelení zdi při 
standardce. Po půlhodině hry 
vyrovnal s notnou dávkou štěs-
tí Jan Sehnal, jehož nakopnutý 
míč zapadl za záda podivínského 
gólmana. O pět minut později ale 
Kupský ztratil balón a po přečís-

lení to bylo 1:2. Podivínským ale 
ve druhé půli došly síly. Ve sna-
ze ubránit nadějný výsledek se 
uchýlili po změně stran k pasivní 
hře a to se jim nevyplatilo. Hr-
dinou dne se stal dorostenec Mi-
chal Horák, který se v 68. minutě 
postaral o vyrovnání a za chvíli 
i o vítěznou branku svého celku. 

Hrálo se ve středu
FC Boskovice - SK Olympia 

Ráječko 3:2 (2:2), Branky: 34. 
Janíček, 45. Adamec, 48. Pijáček 
- 5. a 36. M. Sehnal. Boskovice: 
Kronek – Chalupka, Šafařík, Vy-
koukal, Pijáček – Adamec, Čer-
ný, Horák Jan, Stara – Janíček, 
Horák M. (87. Miksan). Ráječ-
ko: Bednář – Neděla, Toman, 
Lajcman, Tenora – Shkurupii, 
Kupský, Sehnal J., Ševčík M. 
Ševčík O., - Sehnal M.

Oba celky nastoupily ve znač-
ně kombinovaných sestavách, 
dorostenci získávají mimořádné 
zkušenosti z vypjatých utkání. 
V ráječkovském týmu dokonce 
musel zraněného Bednáře střídat 
v bráně hráč z pole Neděla. Zá-
pas ještě pořádně nezačal a byl 
tu gól v boskovické síti. Postaral 
se o něj kanonýr Martin Sehnal 

za notného přispění brankáře 
Kronka, který ho trefil z odkopu. 
Ráječko ovládlo hru, bylo lepším 
týmem. Ve 34. minutě však z ná-
hodné akce překvapivou střelou 
z úhlu vyrovnal Janíček. 

To však ještě v první půli ne-
bylo vše. Hned krátce nato se 
krásně trefil z dvaceti metrů 
Martin Sehnal a Ráječko šlo opět 
do brejku. Ten ale na cestu do 
kabin nevydržel, po Adamcově 
tečované střele bylo srovnáno. 
Po návratu z nich se Boskovič-
tí radovali znovu. Po rohovém 
kopu a závaru ve vápně se au-
torem, jak se později ukázalo 
vítězného gólu, stal domácí Pi-
jáček. Ve zbytku zápasu se sice 
ještě nějaké příležitosti na obou 
stranách objevily, na skóre se ale 
již nic nezměnilo.

Framoz Rousínov – FK Blan-
sko odl., hraje se dnes. 

Hrálo se minulý 
víkend

FC Ivančice – FC Boskovice 
2:0 (0:0). Boskovice: Klimeš – 
Adamec, Šafařík, Horák Jak., Pi-
jáček – Černý, Vykoukal – Horák 
M., Horák Jan, Stara - Janíček

V první půli držely Boskovice 
se soupeřem krok. Šancí neby-
lo příliš ani na jedné straně. Po 
změně stran se ale v 56. minutě 
dostali domácí Novákem do ve-
dení. Zápas rozhodla definitivně 
situace z 68. minuty. Gólman 
Klimeš fauloval ve vápně, podí-
val se zblízka na červenou kartu 
a jeho náhradník Kronek neza-
bránil druhé brance Nováka ze 
značky pokutového kopu. Bos-
kovice se již na zvrat nezmohly.

Sokol Novosedly – FK Blan-
sko 0:2 (0:0), Pokorný, Hansl. 
Blansko: Juran - Gromský, Da-
něk, Maška, Müller - Zouhar, 
Bubeníček, Nečas (71. Křivá-
nek) - Trtílek (88. Buchta), Po-
korný (76. Jarůšek), Hansl.

V 10. minutě opovrhl Trtílek 
tutovkou předloženou Zouharem. 

Ve zbytku první půle se toho moc 
neudálo, hra byla spíše nudná. 
Do šancí se sice dostali Pokorný 
i Maška, k brance to ale nevedlo. 
Skórovat mohli i domácí v 35. mi-
nutě, podržel je ale Juran. Branka 
přišla až po změně stran. Ve fazó-
ně hrající Pokorný se po nahráv-
ce Müllera v 53. minutě prosadil 
a otevřel skóre. Střelec gólu pak 
v 61. minutě našel při standardce 
Hansla a ten dal výsledku koneč-
nou podobu. Novosedly sice ne-
hodily pomyslnou fl intu do žita, 
nedokázaly se však již proti po-
zorné blanenské obraně a výbor-
nému Juranovi prosadit. 

Slovan Bzenec – SK Olympia 
Ráječko 1:2 (0:0), Tenora, Žů-
rek. Ráječko: Bednář - Kopecký 
(Kolář), Toman, Tenora, Neděla 
- Ševčík O. (Horák M.)., Kup-
ský, Štrajt, Shkurupii - Ševčík 
M. (Žůrek), Sehnal J.

Olympia sehrála šťastný zá-
pas. Ve značně kombinované 
sestavě vybojovalo všechny 
body. Bzenec sice hrál v dese-
ti po vyloučení svého hráče po 
faulu na Kopeckého, který musel 
vystřídat, přesto ale šel v 64. mi-
nutě do vedení. Ani Ráječko ale 
nedohrálo v jedenácti. Štrajt do-
stal červenou po hození míče po 
protihráči. Bzenečtí avšak zápas 
do vítězného konce nedotáhli. 
Naopak. Tenora v 81. minutě vy-
rovnal a v prodloužení dal svůj 
zatím životní gól střídající do-
rostenec Žůrek. 
 1. Blansko 27 19 4 4 61:19 61 
 2. Mutěnice 28 17 5 6 69:34 56 
 3. Sparta 27 16 3 8 57:35 51
 4. Rousínov 27 13 6 8 59:41 45 
 5. Novosedly 28 14 3 11 47:48 45
 6. M. Krumlov 26 13 5 8 42:37 44
 7. Ráječko 28 13 3 12 43:45 42 
 8. Bzenec 27 12 3 12 62:50 39 
 9. Bosonohy 28 10 8 10 40:47 38
 10. Ivančice 28 9 8 11 44:42 35
 11. Kyjov 28 9 7 12 34:42 34
 12. Kuřim 28 10 3 15 45:57 33
 13. Znojmo 28 9 5 14 44:62 32
 14. Rajhrad 28 8 4 16 42:67 28
 15. Boskovice 28 7 4 17 39:66 25
 16. Podivín 28 3 7 18 27:63 16

Boskovice – Ráječko 3:2.  Foto Bohumil HlaváčekBoskovice – Ráječko 3:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Mar  n Pokorný (8).  Foto Bohumil HlaváčekMar  n Pokorný (8).  Foto Bohumil Hlaváček

Derby.  Foto Bohumil HlaváčekDerby.  Foto Bohumil Hlaváček


