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Předposlední kolo fotbalového krajského přeboru přineslo málokdy vídané brankové hody

Blanenský Crhák nasázel Rousínovu čtyři góly

Upozornění
Klub FK Blansko oznamuje, že utkání posledního kola 

krajského přeboru se uskuteční na základě rozhodnu   

STK v sobotu 16. června v 16.30 hod. v Kyjově, místo 

plánované neděle. Odjezd autobusu pro fanoušky je ve 

13.30 hod. od hřiště v Údolní ulici v Blansku.

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Fot-
balový krajský přebor jde do fi ni-
še. Na stadionu na „Metře“ se Bla-
nenským v domácí derniéře mimo-
řádně dařilo. Nejen předvedenou 
hrou, ale i střeleckým koncertem 
Petra Crháka přítomné diváky 
určitě potěšili výrazně více než 
den předtím reprezentace na Euru 
v Polsku. Blanenský kanonýr byl 
opravdu neudržitelný, čtyři branky 
jsou toho jasným důkazem. Ještě 
více gólů padlo v Boskovicích, 
které rozdrtily Rajhrad, viděla je 
ale jen necelá stovka diváků. Na 
branky byl bohatý i zápas Ráječka 
v Podivíně, většina jich ale pada-
la do svatyně Olympie. Rájec se 
doma loučil v krajském přeboru 
s Kyjovem trpkou porážkou.

Blansko – Rousínov 5:1 (3:1), 
Crhák 4, Doležel. Blansko: Bed-
nář - Dupal (57. Beneš), Maška, 
Bubeníček, Šíp - Jarůšek (75. Cu-
pal), Janda, Zouhar, Šenk - Dole-
žel, Crhák (82. Pernica). 

Už ve 4. minutě centroval Šenk 
na Jarůška, ten našel výborně po-
staveného Crháka a bylo to 1:0. 
Neuběhly ani dvě minuty, když 
znovu po akci Šenka tentokrát na-
hrával Janda a Crhák znovu skóro-
val. Hattrick mohl přijít záhy, po 
Doleželově nahrávce však blanen-
ský bomber zacílil nad rousínovské 
břevno. V 17. minutě Dupal mířil 
z přímého kopu do tyče, o chvíli 
později těsně minul po rohu Janda. 
Zpátky na zem vrátil domácí ve 23. 
minutě hostující Sedláček, který 
snížil. To bylo ale ze strany Rousí-
nova co se týče gólů vše. Před půlí 
naopak zvýšil po Jarůškově přik-
lepnutí hlavou Doležel.

Obraz hry se nezměnil ani ve 
druhé pětačtyřicetiminutovce. Král 
zápasu Petr Crhák již v 50. minutě 
zkompletoval hattrick, asistenci si 
připsal opět Janda. Branek mohlo 
být více, šance Doležela, Šenka 
ani Beneše ale zůstaly nevyužity. 
A tak to na sebe vzal opět Crhák, 
v 81. minutě potvrdil čtvrtým gó-
lem, že jeho angažování pro jaro 

bylo mistrným kouskem výboru 
oddílu. 

Boskovice – Rajhrad 7:3 (4:1), 
Janíček 2, Müller, Stara, Fojt L., 
Blaha, Černý. Boskovice: Švéda 
– Adamec (78. Klein), Šafařík, 
Vykoukal, Černý - Fojt L., Přikryl 
(65. Miksan), Müller, Stara (59. 
Blaha) – Preč – Janíček. 

Boskovičtí inkasovali hned 
po třech minutách. Hosté se ale 
dlouho neradovali. V 11. minu-
tě to bylo po Müllerově hlavičce 
1:1, druhý gól přidal po chvilce 
Janíček (viz foto). Do půle se stav 
měnil ještě dvakrát. Po vysunutí 
Fojtem nejprve skóroval Stara, 
ukázkovou čtvrtou branku přidal 
Fojt po nádherné kombinaci Preče 
a Janíčka. 

Pěkný fotbal se hrál i po návra-
tu z kabin. Uběhla právě minuta 
a po Adamcově krásné příhře se 
podruhé v utkání trefi l Janíček. 
Šestý zásah Boskovic přidal stří-
dající Blaha, který výrazně oživil 
hru domácího celku, sedmý přidal 
dorostenec Černý. V závěru Bos-
kovice povolily v defenzivě a zby-

tečně dvakrát inkasovaly a udělaly 
si tak na svém skvělém výkonu 
malinkou šmouhu. 

Podivín – Ráječko 5:2 (2:2), 
Kopecký, Sehnal M. Ráječko: 
Trubák – Koutný, Bartoš, Lajc-
man, Neděla – Sehnal J., Sehnal 
V., Štrajt, Tajnai – Sehnal M., Žů-
rek.

Trenéru Olympie Lubomíru Za-
pletalovi chybělo hned pět hráčů, 
musel ve skládání sestavy hodně 
improvizovat. Přesto šli jeho svě-
řenci do vedení. Po rohu se dostal 
ve skrumáži míč ke Kopeckému 
a ten otevřel skóre. Domácí ale do-
kázali otočit. Nejprve propadla za 
Trubáka dálková střela, další gól 
inkasoval po rohovém kopu. Ve 
22. minutě ale bylo opět srovnáno, 
postaral se o to Martin Sehnal pro 
něj typicky hlavou po rohu. O vý-
sledku rozhodly dvě slepené bran-
ky Podivína na konci první deseti-
minutovky druhé půle. Ten pečetil 
v 76. minutě pěkným angličanem. 
Ráječku již na druhý poločas ne-
zbyly síly, výhra domácích byla 
zasloužená.

Rájec-Jestřebí – Kyjov 0:7 
(0:1). Rájec-Jestřebí: Klíma – 
Vágner, Čepa, Svoboda (80. 
Pokorný), Palkaninec – Skácel, 
Sedlák, Hájek, Mazal – Pavlíček, 
Macháček. 

Po první relativně vyrovnané 
půli, v níž domácí inkasovali jen 
jednou po dálkovém autovém vha-
zování, přišlo drsné vystřízlivění 
v té druhé. Kyjov dal rychlý gól, 
který poslal Rájecké totálně do 
kolen. Tým se sesypal a inkasoval 
tvrdý debakl. 
  1.  Vracov  29  19  5  5  73:32  62 
  2.  Blansko  29  17  9  3  62:27  60  
  3.  Kyjov  29  18  5  6  60:25  59  
  4.  Znojmo  29  16  5  8  62:44  53
  5.  M. Krumlov  29  16  5  8  39:28  53
  6.  Bzenec  29  16  3  10  52:30  51
  7.  Rousínov  29  13  6  10  42:33  45 
  8.  Ráječko  29  12  5  12  41:43  41
  9.  Novosedly  29  10  6  13  31:47  36
  10.  Boskovice  29  9  8  12  50:61  35
  11.  Kuřim  29  8  8  13  45:54  32
  12.  Ivančice  29  8  7  14  43:43  31 
  13.  Podivín  29  8  4  17  48:74  28
  14.  Rajhrad  29  6  7  16  38:63  25
  15.  Zbýšov  29  7  4  18  30:59  25
  16.  Rájec  29  3  5  21  21:74  14

Derby v Ráječku pro Blansko
Očekávané derby se hrálo minulou neděli. Blansko přijelo do Rá-

ječka pro tři body a podařilo se mu to, přestože domácí svoji kůži 
nedali v žádném případě zadarmo

Ráječko – Blansko 0:2 (0:0), Doležel, Crhák. Ráječko: Kučera - Ko-
pecký, Lajcman (78. Sígl), Bartoš, Koutný - Neděla (87. Žilka), Kupský, 
V. Sehnal, Štrajt (78. Tajnai) - M. Sehnal, J. Sehnal. Trenér: Lubomír 
Zapletal. Blansko: Bednář - Dupal, Maška, Bubeníček, Šíp - Jarůšek 
(85. Cupal), Janda, Zouhar, Šenk (80. Beneš) - Doležel (90. Majer), 
Crhák. Trenér: Michal Kugler. Rozhodčí: Nejezchleb - Kosička, Brach.

Necelá pě  stovka diváků byla zvědavá na poslední letošní derby 
v krajském přeboru. Domácí je začali ak  vněji a se střelou Jana Se-
hnala se Bednář zapo  l, hasit musel Bubeníček chvíli poté vůči Mar-
 nu Sehnalovi. Pak již byli ak  vnější hosté. Dvě šance Crháka a jedna 

Jandy ale zůstaly nevyužity. V sí   skončila až trefa Crháka, rozhodčí 
však viděli ofsajdové postavení. 

I po změně stran se hrálo stále od podlahy. Nadějný trestný kop 
Koutného (viz foto) skončil jen na zdi. Tyč trefi l bombou v 58. minu-
tě Kupský, nad pálil Štrajt. Pak už se Blansko prosadilo. V závěrečné 
čtvrthodině převzalo inicia  vu a šlo do vedení po kombinační akci 
Dupala s Jarůškem, na jejímž konci byla Doleželova přesná střela. Pe-
če  l po ideální nahrávce Šenka Crhák. Trenér Ráječka Lubomír Zaple-
tal považoval zápas za vyrovnaný. „Bohužel jsme dvakrát inkasovali,“ 
pokrčil rameny. Jeho protějšek Michal Kugler byl spokojený hlavně 
s druhou půlí. „Ráječko na domácím hřiš   neprohrává, vítězství si 
proto vážíme,“ uvedl na blanenském webu.

Hrálo se minulý víkend: Bze-
nec – Boskovice 5:1 (3:0), Fojt 
L. Boskovice: Švéda - Müller, 
Šafařík, Horák Jakub, Adamec 
- Vykoukal, , Miksan (65. Vybí-
hal), Preč, Stara, Fojt L. - Vorlic-

ký. Rousínov – Rájec-Jestřebí 1:0 
(0:0). Rájec-Jestřebí: Sova - Pal-
kaninec, Čepa, Svoboda, Vágner - 
Skácel, Sedlák, Mazal, Hájek (86. 
Klíma) - Macháček (69. Pokorný), 
Pavlíček.

Boskovice – Rajhrad 7:3.  Foto adam.sBoskovice – Rajhrad 7:3.  Foto adam.s

Ráječko – Blansko 0:2.  Foto Bohumil HlaváčekRáječko – Blansko 0:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Valašské Meziříčí, Blan-
sko - Nejvyšší kuželkářská liga 
žen skončila před dvěma měsíci 
a blanenskému týmu přinesla již 
téměř tradiční bronzovou příčku. 
S tímto umístěním je spjata účast 
na evropském poháru NBC, je-
hož hostitelem bude letos v říjnu 
bosenská Banja Luka. Vedle této 
mistrovské soutěže se však letos 
ženy přihlásily také do Českého 
poháru (Pohár ČKA), ve kterém 
startují na rozdíl od ligy pouze 
čtyřčlenná družstva. 

Tato soutěž vrcholila o minulém 
víkendu na velmi těžké kuželně ve 
Valašském Meziříčí. Zde se sešly 
čtyři nejúspěšnější ženské týmy, 
jež dokázaly úspěšně projít jar-
ní vyřazovací fází, Blansko bylo 
mezi nimi. V sobotním semifi nále 
tým narazil na několikanásobného 

vítěze tohoto poháru a zároveň 
čtvrtý celek nejvyšší soutěže žen 
SKK Jičín. Zápas blanenské ku-
želkářky vyhrály jednoznačně 6:0, 
byť jen o 44 kuželek. 

Ve fi nále je pak čekal soupeř 
ještě o poznání těžší – Spartak 
Přerov, který v letošní ligové se-
zóně získal stříbro. Do fi nále tak 
nastupoval v roli mírného favorita. 
Od počátku však tento tým nepřed-
váděl zdaleka takové výkony jako 
v semifi nále, čehož Blansko vyu-
žilo. Jeho kuželkářky lépe zvláda-
ly i dramatické koncovky a proti 
takřka neškodnému Přerovu zví-
tězily opět 6:0. Oddílu kuželek TJ 
ČKD Blansko tato výhra přinesla 
další, v kuželkářském prostředí 
velmi ceněnou trofej a nezbývá 
než věřit, že další úspěchy na sebe 
nenechají dlouho čekat. (bh, lh)

Kuželkářky završily 
sezonu úspěchem

 Foto Lukáš Hlavinka Foto Lukáš Hlavinka

Žáci prohráli
Lanžhot - Blanenští fotbaloví 

žáci neuspěli. Na velmi kvalitním 
hřišti v Lanžhotě promarnili šan-
ci stát se vítězi putovního Poháru 
JmKFS. V nejsilnější sestavě těsně 
podlehli Slovanu Brno.

FK Blansko – FC Slovan Brno 
0:1 (0:0). Blansko: Matuška - Ša-
malík, Zemach, Študent, Maňou-
šek - Šíbl, Vintr, Souček, Keprt - 
O. Zmeko, Loula. Trenéři: Michal 
Šenkeřík, Tomáš Vach. 

Slovan od začátku nevyvíjel 
útočnou aktivitu, Blanenští však 
v úvodu neproměnili tutovky a to 
rozhodlo. Po bezbrankovém polo-
čase to vypadalo, že dojde na pe-
nalty. Při jedné z obranných situ-
ací zaznamenalo branku Brno a to 
rozhodlo. Útočná snaha Blanska 
v závěru utkání, kdy soupeř pouze 
odkopával míče ze svého vápna, 
vyzněla naprázdno. (bh, zpr)

Pannoniaring - Ve třetím zá-
vodě seriálu Alpe-Adria, který se 
jel na maďarském okruhu Panno-
niaring nedaleko Balatonu, paní 
Štěstěna tentokrát  ukázala svoji 
odvrácenou tvář. Mladá blanenská 
motorkářka Romana Tomášková 
sice se svojí Hondou velmi dobře 
odstartovala a usadila se bezpečně 
na třetí pozici, ale na ní vydržela 
jen dva okruhy. V tom třetím při 
výjezdu z jedné ze zatáček dosta-
la smyk zadního kola. Následoval 
krátký let vzduchem a po něm se 
Romana chtě nechtě seznámila 
s tvrdostí tamního asfaltu. Naštěstí 
se to obešlo bez zranění. Poně-
kud hůře dopadl její stroj a tak 
celý PaM servis Racing Team ze 
Sv. Kateřiny čeká dost práce, aby 
mohla startovat už 22.6. v dalším 
závodě.  (vj)

Tomášková je tentokrát bez bodů

Wodzislaw Slaski, Boskovice - 
O minulém víkendu se v polském 
městě Wodzislaw Slaski uskuteč-
nilo již třetí mistrovství světa ve 
stolních hokejích - World Mul-
titable Hockey Championschip. 
Téměř stovku účastníků, kteří se 
do malebného městečka sjeli z de-
seti států, přivítalo luxusní pro-
středí a příjemná obsluha hotelu 
Amadeus. Strávili zde příjemné 
a i velmi náročné tři dny. Většina 
hráčů a hráček zde totiž odehrála 
všechny tři disciplíny MS Mul-
titable a těmi byly Air Hockey 

(hokej na vzduchovém polštáři), 
Billiard-hockey (nám nejznáměj-
ší - po česku šprtec) a Rod-hockey 
(táhlový hokej), které odehrály ka-
tegorie mužů, žen a juniorů. Mezi 
českými reprezentanty bylo mož-
no spatřit i dva boskovické hráče 
v kategorii mužů - Jakuba Davida 
a Bohumila Ferugu, kteří si účast 
vybojovali svými vynikajícími vý-
kony a umístěním v konečném po-
řadí Českého poháru za rok 2011 
ve šprtci.

Hlavní disciplínou pro oba 
jmenované, stejně jako pro vět-

šinu českých reprezentantů byl 
Billiard-Hockey. V něm je los, po 
úvodních dvou kolech, které bos-
kovičtí hráči vítězně zvládli, svedl 
ve čtvrtfi nále proti sobě. Jako ví-
těz z duelu vyšel mladší (prvním 
rokem mezi muži) Jakub David 
a dostal se tak do bojů o medaile. 
V něm podlehl pouze v semifi nále 
pozdějšímu mistru světa Milosla-
vu Machovi. V boji o třetí místo 
uspěl a vybojoval tak (po loňském 
titulu z ME v kategorii juniorů) 
fantastickou bronzovou medaili 
na mistrovství světa v kategorii 

mužů. Bohumil Feruga obsadil so-
lidní 9. příčku.

Další disciplínou na pořadu byl 
Air-Hockey. V něm potvrdil nad-
vládu ruských reprezentantů ziskem 
titulu German Vargin, Bohumil Fe-
ruga obsadil pěkné 9. místo, Jakub 
David skončil na 24. příčce. Šam-
pionát jednotlivců končil stolním 
hokejem kategorie Rod-Hockey. V 
něm získal titul Čech Václav Truh-
lář, který ve fi nále zdolal Michaela 
Eklunda ze Švédska. Jakub David 
uzavíral první desítku, Bohumil 
Feruga byl 21.  (bh, fer)

Boskovice mají medailistu z mistrovství světa

Romana Tomášková.  Foto Vladimír JirůšekRomana Tomášková.  Foto Vladimír Jirůšek


