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OKRESNÍ BĚŽECKÁ LIGA
SVITAVA KROS 2011

Přespolní běh O pohár mik-
roregionu Svitava – 3. ročník. 
Termín: SOBOTA 4. června 
2011. Místo: Doubravice nad 
Svitavou – fotbalové hřiš-
te. Start hlavní kategorie: 
15 hod. Prezentace: od 13 
hod. – víceúčelová budova.
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SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ 
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Blanenští fotbalisté
dále bojují o záchranu

Premiéra vyšla bikerům na výbornou

Lipovec vybojoval ve Vysočanech tři body a znovu vede okresní přebor

Mladí fotbalisté hráli okresní kolo soutěže McDonald´s Cup S
Také druhý závod Českého po-

háru ve sportovní střelbě v disci-
plíně trap má stejného vítěze. Ro-
bina Daňka z Kunčiny Vsi. „Jsem 
rád, že po závodě v Brně, kde se 
mi až tak nedařilo, jsem se dostal 
zpět do boje o mistrovství Evro-
py v Srbsku. Uvidíme, jak zvlád-
nu další dva nominační podniky 
v Plzni a v Brně,“ svěřil se Robin 
Daněk. 

Podle jeho slov závod probíhal 
s vysokými nástřely a musel tak 
bojovat až do konce. „Do fi nále 
jsem postoupil ze druhého místa 
se ztrátou jednoho holuba na ve-
doucího Sedláčka, který střílí prv-
ní rok v mužích. Nakonec se na 
něm projevila nervozita a v závěru 
jsem s nástřelem 22 obsadil prv-
ní místo. Na třetím místě skončil 
Gach, který stále čeká na splnění 
limitu na ME,“ uvedl Daněk.  (pš)

Školáci. V Blansku proběhlo okresní kolo soutěže dě   z prvního stupně základních škol McDonald´s Cup v kopané. Vítězství si v mladší kategorii vybojovaly Knínice, ve starší ZŠ TGM 
Blansko. (bh) Foto Pavel Šmerda

Blanensko a Boskovicko - Do 
čela okresního přeboru se díky 
dohrávce s Vavřincem a výhře ve 
Vysočanech při klopýtnutí Jedov-
nic v Letovicích vrátili fotbalisté 
Lipovce. 

Doubravice – Šošůvka 3:3 
(1:0), Malach 2, Vladík – Kuchař, 
Sehnal, Krátký. 

V Doubravici se hrál zajíma-
vý zápas. Domácí šli do vedení, 
které ve druhé půli navýšili až na 
3:0. Málokdo čekal, co se ještě 
stane. Šošůvka vstala z mrtvých, 
dokázala vyrovnat a v závěru 
dokonce sahala po výhře. Doub-

ravický obránce na čáře ale bod 
zachránil. 

Drnovice – Lysice 3:2 (1:0), 
Haničinec, Pavel, Lizna – Adámek 
T., Měcháček. 

Domácí potvrdili roli favorita, 
ale o tři body se strachovali až do 
závěrečných vteřin. Drnovice po-
slal do vedení po brejku Haničinec, 
na 2:0 zvýšil po přestávce hlavou 
Pavel. Šanci pro Lysice vykřesal 
proměněným pokutovým kopem 
Měcháček, ale domácí znovu od-
skočili na dvoubrankový rozdíl zá-
sluhou pěkné kombinace Haničince 
a Lizny. Čtvrt hodiny před koncem 

snížil střelou k tyči Adámek, ale na 
více se už hosté nezmohli.

Vysočany – Lipovec 0:1 (0:1), 
Sedlák Jan. 

Šlágr kola se rozhodl ještě 
v prvním poločase, kdy Lipovečtí 
proměnili šanci po nákopu do váp-
na domácích. Zkušení hosté se pak 
zatáhli a protože Vysočany pálily 
jednu šanci za druhou, dovedli zá-
pas k vítěznému konci.

Letovice – Jedovnice 3:2 (1:1), 
Chmelíček 2, Hlaváček – Vintr, 
Janda J. 

Favorizovaní hosté pohořeli. Ved-
li sice od 18. minuty, krátce nato ale 

bylo vyrovnáno. Atraktivní hra po-
kračovala i po přestávce. V 54. mi-
nutě šli do vedení domácí zásluhou 
Hlaváčka, jejich náskok po devíti 
minutách navýšil Chmelíček. Hos-
tující Janda již dokázal jen snížit. 

Vavřinec – Sloup 1:3 (0:3), 
Přikryl – Kleveta 2, Mikulášek. 

Tři body si odvezli dolů z vavři-
neckého kopce tak trochu pod-
le očekávání Sloupští. Rozhodli 
o tom již v první půli, kdy třikrát 
rozvlnili síť domácího gólmana. 
Po změně stran Přikryl jen kori-
goval, debakl z páteční dohrávky 
s Lipovcem se neopakoval. 

Rudice – Boskovice B 0:5 (0:2), 
Zoubek 3, David L., Odehnal. 

Hosté přijeli k páteční přede-
hrávce posílení o hráče áčka a ne-
dali domácím šanci. Jejich převa-
ha byla jasná. 

Olomučany – Kořenec 3:1 
(2:1), Polák, Klíma, Rychnovský 
– Servus. 

Domácí vedli od 14. minuty Po-
lákovým gólem. Po deseti minu-
tách sice bylo vyrovnáno, Olomu-
čany ale chtěly vyhrát. Do vedení 
se vrátily ještě do půlky a ve druhé 
rozhodl po samostatné akci Lukáš 
Rychnovský.

Dohrávka: Vavřinec – Li-
povec 0:10 (0:4), Sedlák M. 3, 
Zukal D. 3, Vágner, Horáček L., 
Ševčík, vl.  (bh)
  1.  Lipovec  23  15  3  5  64:26  48
  2.  Sloup  23  14  3  6  53:35  45
  3.  Jedovnice  23  14  1  8  65:46  43 
  4.  Drnovice  23  12  5  6  61:46  41 
  5.  Boskovice B  23  11  6  6  61:42  39 
  6.  Doubravice  23  11  3  9  56:45  36 
  7.  Letovice  23  11  3  9  50:47  36 
  8.  Vysočany  23  10  3  10  55:57  33 
  9.  Rudice  23  9  5  9  47:46  32 
  10.  Šošůvka  23  9  4  10  59:62  31 
  11.  Kořenec  23  7  6  10  51:47  27 
  12.  Olomučany  23  8  3  12  36:59  27 
  13.  Lysice  23  5  3  15  30:73  18 
  14.  Vavřinec  23  0  2  21  25:82  2

Benešov, Ofenburg - Talento-
vaní benešovští závodníci na hor-
ských kolech Nikola Hlubinková 
a Radim Kovář absolvovali v so-
botu první letošní start ve Světo-
vém poháru. 

V německém Ofenburgu Niko-
la zajela výborné 17. místo z pa-

desáti startujících, když ji v boji 
o vytouženou desítku zastavily 
v posledním kole technické pro-
blémy s řetězem.

Radim dojel také na výborném 
dvacátém místě jako nejlepší čes-
ký junior. V závodě startovalo 
109 jezdců. „O lepší umístění, ve 

které jsme věřili, jelikož Radim 
patří minimálně do první desítky, 
ho připravily technické problé-
my. Při pátečním projíždění tratě 
poškodil rám a na závod měl půj-
čené kolo od reprezentačního tre-
néra,“ uvedl trenér Martin Bezdí-
ček.  (pš)

Jan Křenek ve finiši závodu uhájil bronzJan Křenek ve finiši závodu uhájil bronz
Bohumil Hlaváček

Blansko - Triatlonisté se 
vydali v neděli na těžkou 
trať Blanenského plecháče. 
Nečekaly je sice velké vzdá-
lenosti, ale po 600 m plavání 
v místní přehradě následova-
la kopcovitá cyklistická trasa 
a ani závěrečný běh nevedl 
po rovině. S nástrahami trati 
si nejlépe poradil Vítězslav 
Kučera z Třebíče.

Osmnáctiletý mladíček star-
toval v Blansku poprvé a hned 
dosáhl na nejvyšší metu, když 
v běhu zdolal Jana Klementa 
z Brna, který s ním přijel na 
kole. „Cyklistická část byla 
těžká. Zkoušel jsem ujet, ale 
pak jsem raději zvolil takti-
ku ve skupince. A v běhu to 
vyšlo. V Třebíči je kopcovitý 
terén, mám to natrénováno,“ 
oddychoval v cíli. 

Dramatická bitva se ode-
hrála za nimi. Z kola sesedl 
jako třetí Roman Chlup. Toto 
místo ale neuhájil. Bořitov-
ský Jan Křenek ho předběhl 
a ve fi niši po hrázi svůj post 
udržel. „Tradičně mi moc ne-
vyšlo plavání. Z vody jsem 
vylezl sám a balík předem-
nou měl náskok a začal mi 
ujíždět,“ popsal první část zá-
vodu. Po půlce běhu ale začal 
dohánět Chlupa. „Povedlo se 
mi ho napodruhé utrhnout. 
V závěru jsem myslel, že už 
je to v pohodě, ale on ještě 
zaútočil. Jsem nakonec rád, 
že to vyšlo, dneska to bolelo. 
Hodně těžký závod,“ nemohl 
popadnout dech ještě hodnou 
chvíli po doběhu.

Finiš. Jan Křenek uhájil před Romanem Chlupem tře   příčku.
 Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - Tříbodového zisku 
se dočkali konečně blanenští fot-
balisté v duelu s Tasovicemi. Na 
Spartě mohli v sobotu přidat dal-
ší výhru, odjeli ale nakonec jen 
s jedním bodem.

Sparta Brno – FK APOS 
Blansko 2:2 (0:1), Beneš, Ouleh-
la. Blansko: Švancara - Bubení-
ček, Kolář, Pokoj, Hájek - Dole-
žel, Janíček, Farník (82. Klimeš), 
Beneš - Karásek (37. Jelínek), 
Oulehla. Trenér: Michal Kugler.

Karásek měl hned v úvodu dvě 
šance, mezi tyče se ale netrefi l. 
Blansko tlačilo a dočkalo se ve 
20. minutě. Doležel uvolnil Ka-
ráska, ten našel Beneše, který 
umístil míč přesně za záda br-
něnského Horny. Spartě se vývoj 
zápasu nelíbil a dvakrát ještě do 
půle ohrozila Švancaru. 

Vyrovnání přišlo ale až po 
změně stran. Po nedorozumě-
ní Švancary s kolegy v obraně 
po nakopnutém míči se prosadil 
domácí Florián. Blansko se ne-
vzdávalo a opět přitlačilo na pilu. 
Farník ještě mířil v 64. minutě do 
tyče. Úspěšnější byl novic v úto-
ku Oulehla o devět minut později. 
Jelínek mu dal ideální míč a hos-
tující mladík s ním obešel i bran-
káře až do sítě. Radost z gólu mu 
však hned zkalil rozhodčí. Šťast-
ný střelec si přetáhl dres přes hla-
vu a po druhé žluté se šel předčas-
ně osprchovat. Početní převahy 
Brno využilo k vyrovnání. V 86. 
minutě neubránili hosté standard-
ku a bylo to 2:2. 

„Kluci hráli dobře a jsem s je-
jich výkonem spokojen. Jen ško-
da, že jsme dnes nevyhráli,“ mr-
zelo trenéra Michala Kuglera.

FK APOS Blansko - Sokol 
Tasovice 2:0 (0:0), Farník, Ka-
rásek. Blansko: Švancara - Bu-
beníček, Kolář, Pokoj, Šíp (79. 

Bezděk) - Doležel (83. Oulehla), 
Hájek, Farník (87. Klimeš), Be-
neš - Karásek, Jelínek. Trenér: 
Michal Kugler.

Blansko šlo do zápasu s vědo-
mím povinnosti naplno bodovat. 
V první půli vyšla snaha naplano. 
Do šancí se dostával hlavně Ka-
rásek. Ukazatel skóre se změnil 
až po návratu z kabin. Běžela 59. 
minuta, když se míč dostal k Far-
níkovi a domácí kapitán ho lišác-
ky zakroutil za Trmalova záda. 
Pojistku přidal o třináct minut 
později Karásek, který se polo-
žil po příhře Beneše do vzduchu 
a ukázkově přehodil tasovického 
brankáře podruhé. Přes další šan-
ce se již stav nezměnil. 

„Chtěli jsme dát do hry srdce, 
což kluci dokázali, a já jsem s je-
jich výkonem spokojen,“ poděko-
val kouč Kugler po zápase.
  1.  Otrokovice  27  15  3  9  49:35  48
  2.  Rosice  27  14  5  8  52:31  47
  3.  Vyškov  27  13  6  8  42:26  45
  4.  Třebíč  27  10  13  4  39:26  43
  5.  Hodonín  27  12  7  8  45:34  43
  6.  Pelhřimov  27  12  7  8  51:42  43
  7.  Žďár  27  11  7  9  52:37  40
  8.  V. Meziříčí  27  10  8  9  38:45  38
  9.  Bystrc  27  9  9  9  34:44  36
  10.  Tasovice  27  10  5  12  42:47  35
  11.  Vrchovina  27  9  7  11  24:28  34
  12.  Sparta  27  7  10  10  28:38  31
  13.  Napajedla  27  6  10  11  40:46  28
  14.  Blansko  27  7  6  14  28:52  27
  15.  Konice  27  5  10  12  32:44  25
  16.  Uh. Brod  27  6  7  14  23:44  25

Blansko – Tasovice 2:0.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Tasovice 2:0.  Foto Bohumil Hlaváček


