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Ráječko je v krizi, dvakrát prohrálo kontumačně. Boskovice se dál propadají v tabulce

Blansko má v čele KP již osmibodový náskok

HYUNDAI CUP 2013
TJ Vilémovice a Auto Balvin Brno pořádají 16. ročník 
turnaje v malé kopané. Turnaj se uskuteční 5. a 6. čer-
vence na hřiš   ve Vilémovicích. Startovné 1 000 Kč. 
Dále pořádáme 6. ročník HYUNDAI CUPU v malé kopa-
né pro staré pány nad 35 let a ženy. Ten se uskuteční 
v sobotu 29. června. Startovné: 800 Kč. Bližší informace 
u Milana Kučery tel.: 724 259 112, web:hyundaicup,cz, 
e-mail: hcturnaj@seznam.cz.

Na recepci wellness centra obdržíte župan a pantofle. Naše masérka se vám bude věnovat od samého začátku
až do konce celé privátní procedury, která trvá 1-2 hodiny. Procedury je nutné předem objednat. 

www.wellnesskurim.cz                                                                                                                     Telefon: +420 541 420 241, e-mail: fitness@wellnesskurim.cz

NOVINKA – 

Naše beauty programy Care&Therapy (pé e o krásu) jsou ur eny všem, kte í cht jí cílen  pe ovat o svoji 
pokožku a zárove  p íjemn  relaxovat v rukou profesionál .

K že tvo í 1,6-1,8m² plochy dosp lého lov ka a jednozna n  si zaslouží naši pozornost. Hý kejte svoje 
t lo t eba zeš hlující, omlazující nebo detoxika ní k rou v kapsli SPA-Jet, pomocí peelingových solí
v hydromasážní van , relaxa ní masáží, speciálními zábaly z marockého jílu nebo kozím mlékem a Lichii. 

zeš hlující a detoxika ní kávová k ra
v kapsli Spa-Jet, relaxa ní masáž, 
aromaterapie 
(procedura celkem cca 75 minut)

solná hydromasážní koupel, zeš hlující 
a detoxika ní kávová k ra v kapsli 
Spa-Jet, aromaterapie 
(procedura celkem cca 75 minut)

690 K

zábal z bílého jílu, relaxa ní masáž 
30 minut, aromaterapie 
(procedura celkem cca 75 minut)

690 K

solná hydromasážní koupel, zábal
z bílého jílu, suchá hydromasáž 
20 minut, aromaterapie
(procedura celkem cca 105 minut)

690 K

690 K

solná peelingová k ra, zábal z bahna 
Mrtvého mo e v kapsli Spa-Jet, suchá 
hydromasáž 20 minut, aromaterapie  
(procedura celkem cca 105 minut)

690 K

solná hydromasážní koupel, omlazující 
a regenera ní zábal kozím mlékem a Lichii, 
suchá hydromasáž 20 minut, aromaterapie 
(procedura celkem cca 105 minut)

690 K

omlazující a regenera ní k ra z kozího 
mléka a Lichii v kapsli Spa-Jet, relaxa ní 
masáž 30 minut, aromaterapie 
(procedura celkem cca 75 minut)

690 K

INZERCE

Brno, Březová - První závod v brněnských Kníničkách odstartoval 
minulý víkend devítidílný seriál Vema MČR a PČR v biketrialu. Kva-
litně připravený závod od místního klubu a slunečné počasí přispělo 
k výborným výsledkům bezmála sto jezdců nejen z Česka, ale i Sloven-
ska, kteří zavítali do zdejšího trialparku. 

Loňský vítěz kategori Elite Vašek Kolář zahájil skvělou jízdou 
a hned po prvním kole si udělal velký bodový náskok. V druhém kole 
s ním srovnal krok hodonínský David Herka, ale na jeho vítězství to 
nestačilo. Třetí místo pak obsadil slovenský jezdec Tomáš Kalús. Na-
opak dobrý start neměli Martin Kakáč, který obsadil osmé místo a no-
váček v Elite Václav Gryc, který dojel desátý.

V kategorii Junior všechny předskočil olomoucký Matěj Popel-
ka, který zvítězil před slovenským Samuelem Hlavatým a Michalem 
Ivanem. Blanenský Ondra Šenk měl po zimě problémy se zády a tak 
i jeho start do sezóny byl vlažný a musel se spokojit se čtvrtým místem. 
Dalšího blanenského zástupce najdeme až v kategorii Femine. Sabi-
na Zaoralová zkusila svůj první ostrý start a bylo z toho čtvrté místo 
s velkou bodovou ztrátou. V Přeboru ČMF za naše barvy v kategorii 
Hobby bojují Miloslav Gryc, který získal bronz a Michal Stloukal. Ten 
obsadil hned čtvrté místo. V kategorii Beginner B zvítězil Jakub Audy 
a v kategorii Beginner C získal druhé místo Patrik Polcer.

Další ze seriálu Vema MČR v biketrialu hostila Březová u Sokolo-
va. Výborně připravený závod, který se jel z části v přírodním terénu 
a z části na uměle připravených kontrolních úsecích doprovázel od po-
loviny závodu silný déšť. 

V kategorii Elite se při absenci V. Koláře s těmito podmínkami nejlé-
pe vypořádal přerovský Pavel Procházka, který o jeden bod porazil Da-
vida Herku. Bronzovou medaili si odvezl Michal Kuběnka. Blanenský 
Martin Kakáč obsadil čtvrté místo a Václav Gryc skončil devátý.

V kategorii Junior zvítězil Matěj Popelka z Olomouce, který jako 
nejmladší jezdec v kategorii dokázal pokořit staršího Ondřeje Šenka. 
V Poháru ČMF v Hobby výborným způsobem zajel Michal Stloukal 
a odvezl si zlatou medaili. V téže kategorii dojel Miloslav Gryc na čtvr-
tém místě. V kategorii Beginner B Jakub Audy obsadil druhé místo.

 Radim Kakáč, Bohumil Hlaváček

Odstartovalo MČR v biketrialu

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Krajský přebor má za sebou hned 
několik důležitých utkání. Blan-
sko z nich vyšlo se ctí. Všechna tři 
domácí utkání vyhrálo včetně oče-
kávaného derby s Ráječkem, bod 
přivezlo i z Moravského Krumlo-
va. Na čele tabulky má momentál-
ně již luxusní osmibodový náskok 
a postup do divize je na dohled. 
Ráječko doplatilo na adminis-
trativní nepozornost a hned dvě 
utkání mu byla zkontumována. 
Boskovice mají po domácí prohře 
s Kuřimí již objektivní sestupové 
starosti.

FK Blansko – FC Ivančice 
1:0 (0:0), Trtílek. Blansko: Juran 
- Gromský, Maška, Müller, Křivá-
nek - Nečas (89. Jarůšek), Zouhar, 
Bubeníček, Pokorný (90. Buchta) 
- Hansl (82. Mokrý), Trtílek.

V Blansku se představil jeden 
z nejlepších soupeřů na jaře. Ivan-
čičtí přijeli s účinnou taktikou, 
která jim dlouho vycházela. Juran 
musel několikrát zasahovat při je-
jich nebezpečných akcích. Diváci 
nakonec viděli jen jeden gól. Po-
staral se o něho kanonýr Trtílek, 
který se v sezóně trefi l již potři-
nácté. „Jsem velice spokojen,“ 
lebedil si po dvojitém anglickém 
týdnu trenér Jiří Hajský. Ten ne-
mohl svůj tým pochválit jen za 
duel v Moravském Krumlově, kte-
rý skončil bezbrankovou remízou.

FC Boskovice – FC Kuřim 0:1 
(0:1). Boskovice: Klimeš - Ada-
mec, Šafařík, Horák Jakub, Černý, 
Stara, Horák Jan, Horák Michal 
(80. Vykoukal), Martínek, Vorlic-
ký (48. Blaha), Janíček. 

Domácí nezačali špatně, bran-
kově se ale nemohli prosadit. To 
se naopak povedlo kuřimskému 
snajprovi Bombiczovi, který v 15. 
minutě otevřel skóre. Jak se poz-
ději ukázalo, byl to gól jediný 
a rozhodující. Kuřim se tak po-
sunula v tabulce a pod boskovic-
kým hradem je neveselo truchlivo. 
Hostující Němec nedal penaltu.

SK Olympia Ráječko - FK SK 
Bosonohy 0:0. Ráječko: Bednář 
- Kopecký, Kupský, Lajcman, To-
man, Štrajt, Ševčík (84. Horák), Se-
hnal J., Bojda, Tenora, Sehnal M.

V Ráječku na těžkém terénu gól 
nepadl. Domácí sice měli více ze 
hry, Bosonohy ale špatný dojem 

Blansko – Ráječko 2:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Ráječko 2:1.  Foto Bohumil Hlaváček

nezanechaly, do několika nebez-
pečných šancí se dostaly. Velká 
marodka Olympie se projevila, 
body se dělily. 

Hrálo se ve středu
Dobrá pětistovka diváků se 

mohla v Blansku těšit z výhry 
domácího celku v derby s Ráječ-
kem. Zápas hodně ovlivnila rychlá 
Zouharova trefa ve 4. minutě. Po 

změně stran zvýšil Hansl a za hos-
ty již jen korigoval kanonýr Se-
hnal. Zasloužená výhra domácích 
mohla být určitě ještě výraznější. 
Boskovice přivezly cenné body 
z Rajhradu. 

FK Blansko – SK Olym-
pia Ráječko 2:1 (1:0), Zouhar, 
Hansl – Sehnal M. Blansko: Ju-
ran - Gromský, Maška, Müller, 
Křivánek - Zouhar, Bubeníček 

(C), Nečas (88. Buchta) - Jarůšek 
(66. Trtílek), Hansl, Pokorný (73. 
Mokrý). Ráječko: Bednář - Nedě-
la, Bartoš (33. Štrajt), Lajcman, 
Kopecký (65. Bojda) – Sehnal 
J. (67. Ševčík), Toman, Kupský, 
Shkurupii - Tenora, Sehnal M.

RAFK Rajhrad – FC Bosko-
vice 0:3 (0:2), Vorlický, Janíček, 
Horák Jakub. Boskovice: Klimeš 
-, Adamec, Šafařík Horák M., Ho-

rák Jan, Horák Jakub, Černý, Mar-
tínek, Stara, Janíček, Vorlický.

Hrálo se minulý víkend
Fotbalisté FK Blansko zakonči-

li úvodní anglický týden jarní čás-
ti sezóny remízou v Moravském 
Krumlově. Na vedoucí branku 
Ladislava Hansla dokázali domácí 
reagovat brankou do šatny a skóre 
se již po změně stran i přes snahu 

obou týmů nezměnilo. Boskovice 
sice v Mutěnicích daly tři branky, 
na zisk bodů to ale nestačilo. Zá-
pas v Kuřimi byl dodatečně zkon-
tumován ve prospěch domácích. 
Stejně se STK dohodla i na výsled-
ku zápasu se Spartou Brno, rovněž 
0:3 v neprospěch Olympie.

FC Moravský Krumlov – FK 
Blansko 1:1 (1:1), Hansl. Blan-
sko: Juran - Gromský, Maška, 
Müller, Křivánek - Nečas (65. Ja-
růšek), Zouhar, Bubeníček, Pokor-
ný (65. Buchta) - Hansl, Trtílek. 

FK Mutěnice - FC Boskovice 
5:3 (2:1), Stara 2, Janíček. Bosko-
vice: Klimeš - Chaloupka, Přikryl, 
Adamec (80. Doležel), Horák M. 
(38. Miksan), Stara, Janíček, Ho-
rák Jan (73. Vybíhal), Černý, Ho-
rák Jakub, Šafařík.

FC Kuřim – SK Olympia Rá-
ječko 0:2 (0:0), Kupský, Štrajt. 
Zápas byl dodatečně zkontumo-
ván na 3:0 pro domácí (špatná re-
gistrace hráče Olympie Badury). 
Ráječko: Bednář - Kopecký, Bar-
toš, Kupský, Shkurupii, Tenora, 
Ševčík (46. Lajcman), Toman (64. 
Štrajt), Sehnal M. (84. Bojda), Se-
hnal J., Badura.
  1.  Blansko  22  15  4  3  47:16  49 
  2.  Novosedly  22  13  2  7  38:34  41 
  3.  Mutěnice  22  12  4  6  53:30  40 
  4.  Rousínov  22  11  6  5  46:28  39
  5.  Sparta  22  12  3  7  46:29  39 
  6.  Bzenec  22  11  3  8  54:37  36 
  7.  M. Krumlov  22  10  4  8  33:34  34 
  8.  Ráječko  22  10  2  10  33:35  32 
  9.  Ivančice  22  7  8  7  39:34  29 
  10.  Bosonohy  22  7  8  7  31:34  29 
  11.  Kyjov  22  7  5  10  28:34  26 
  12.  Znojmo  22  7  4  11  33:49  25 
  13.  Rajhrad  22  7  2  13  32:50  23 
  14.  Kuřim  22  6  3  13  28:46  21 
  15.  Boskovice  22  5  4  13  34:54  19 
  16.  Podivín  22  2  6  14  22:53  12

Blansko - Minulou sobotu uspořádal blanenský plavec-
ký oddíl třetí ročník obnovených závodů pod názvem Cena 
města Blanska. Závody mají pro blanenské plavání dlou-
holetou tradici, neboť historické ročníky se konaly od roku 
1941 do roku 1987. V roce 2010 byly opět obnoveny na 
zkušebním nultém ročníku a o rok později se uskutečnil již 
ofi ciální první ročník. Hlavním závodem je trať, která pro-
věří všestrannost plavců. V disciplíně dvě stě metrů poloho-
vý závod se tentokrát rozdalo osmnáct pohárů z toho dva za 
absolutně nejlepší výkon na této trati. Jejich držiteli se pro 
letošek stali Kateřina Kalášková z Vyškova a domácí Jan 
Vencel. Jejich jména se také objeví na historických putov-
ních pohárech z roku 1941.

Na letošní Cenu města Blanska se sjeli plavci ze třinácti 
oddílů. Bojovali ve třech kategoriích o celkem devadesát me-
dailí a osmnáct pohárů, které sponzorovala Všeobecná zdra-
votní pojišťovna a město Blansko. Nejvíce závodníků před-
stavil samozřejmě domácí oddíl. Třiadvacetičlenné družstvo 
se zasloužilo, že doma zůstalo dvacet medailí a šest pohárů. 
Blanenští bodovali především v kategorii mužů a žen. Vero-
nika Zamazalová a Jan Vencel zvítězili jak v hlavním závodě, 
tak i v dalších dvou individuálních startech. Stříbrný pohár, 
jedna zlatá a dvě stříbrné medaile patřili Petře Pokorné. Dva 
bronzové poháry si rozdělili Hana Kopřivová a Michal Ven-
cel. Jediný pohár za žactvo získala Kateřina Špačková, když 
dohmátla na dvoustovce polohově jako třetí.  (vv)

Plavecký oddíl uspořádal obnovenou Cenu města Blanska

 Foto Věra Vencelová Foto Věra Vencelová


