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Blanensko a Boskovicko - 
Další anglický týden v krajském 
přeboru je za námi. A tentokrát 
s ohledem na výsledky regionál-
ních týmů místy divoký. Posuďte 
sami. Blansko nejprve přivezlo tři 
body z horké bzenecké půdy, pak je 
ale obral rival z Boskovic. Ten však 
v boji o záchranu neustál následně 
souboj doma s Moravským Krum-
lovem, když před utkáním s Blan-
skem prohrálo i v Bosonohách. 
V Krumlově nejprve prohrálo Rá-
ječko, aby ve středu doma remizo-
valo s Kyjovem a tuto neděli těsně 
zdolalo Ivančice. A zpět k Blansku 
– to v sobotu bez problémů zvládlo 
obávaný duel prvního s posledním 
a Podivín přejelo. 

FK Blansko – Slavoj Podivín 
4:1 (3:0), Hansl 3, Pokorný. Blan-
sko: Juran (78. Němec) - Gromský, 
Daněk, Maška, Müller - Zouhar, 
Bubeníček, Jarůšek - Nečas (73. 
Buchta), Hansl, Pokorný (82. Va-
šák A.). 

Domácí se radovali už ve 2. mi-
nutě. Po rohu Bubeníčka tečoval 
Pokorného hlavičku Hansl. Ten se 
nadechl ke svému zatím nejlepšímu 
zápasu v krajském přeboru a při ab-
senci zraněného Trtílka se postaral 
i o druhou branku domácích, opět 
za asistence Pokorného, který pak 
přidal ještě do půle i gól třetí. Do 
kabin se šlo z pohledu domácích 
zvesela. Po změně stran se poda-
řilo Hanslovi završit hattrick v 61. 
minutě. Hosté, kteří po celé utkání 
hrozili jen ze standardek díky svým 
dobrým vysokým hlavičkářům, se 
přece jenom radovali z kosmetické 
úpravy výsledku v 88. minutě.

Boskovice – Moravský Krum-
lov 0:2 (0:1). Boskovice: Klimeš – 
Martínek, Horák Jakub (85. Živný), 
Šafařík, Vykoukal, Adamec, Horák 
Jan, Pijáček, Stara (71. Chalupka), 
Černý, Janíček.

Boskovice namlsané úterní vý-
hrou s prvním Blanskem nepotvrdi-
ly svoje ambice se porvat o záchra-
nu v soutěži. Jejich výkon byl ne-
pochopitelně zcela odlišný. Zatímco 
Blansko překonali díky chytré hře 
zezadu, tentokrát stejná taktika vy-
šla hostům. Ti vedli od 14. minuty 
a nadále hrozili. Brankář Klimeš 
tým podržel, ale k vyrovnání nedo-
šlo. Naopak. Krátce před koncem 
musel kapitulovat ještě jednou.

SK Olympia Ráječko – FC 
Ivančice 1:0 (1:0), Neděla. Ráječ-
ko: Bednář - Kopecký, Lajcman, 
Toman, Neděla - Sehnal J., Kup-
ský, Štrajt, Shkurupii (88. Ševčík 

O.) - Tenora, Sehnal M. (52. Šev-
čík M.).

Zápas se rozhodl již v první půli 
trefou Neděly. Po kombinační akci 
se tak stalo ve 40. minutě. Ráječko 
mělo převahu od začátku utkání, 
nedařilo se mu ale v koncovce. Na 
začátku druhé půle se zranil kano-
nýr Sehnal a hosté se dostali do tla-
ku. Olympia však nejtěsnější výhru 
uhájila.

Hrálo se v týdnu
FC Boskovice – FK Blansko 

1:0 (0:0), Horák M. Boskovice: 
Klimeš - Adamec, Šafařík, Vykou-
kal, Sedlák – Horák Jan (85. Žou-
želka) - Vybíhal, Horák M., Blaha 
(60. Pijáček), Stara – Janíček. 
Blansko: Juran - Gromský, Maška, 
Müller, Beneš - Zouhar, Bubení-
ček, Buchta (77. Daněk) - Hansl 
(69. Jarůšek), Trtílek, Pokorný. 

Zranění nepustilo do hry bosko-
vického matadora Vorlického, na 
straně Blanska Křivánka a Nečase. 
Domácí při vědomí síly soupeře 
zvolily obrannou taktiku. A doko-
nale jim vyšla. Mátožně působící 
Blansko si nevědělo rady. V první 
půli se do šancí dostali jen Trtílek 
a Hansl, Klimeš byl ale vždy na 
místě. Po změně stran byl v šanci 
opět Trtílek, mířil však nad. Přišel 
trest. Po krásné akci obešel Michal 
Horák i Jurana a do prázdné bran-
ky se nezmýlil. Müller, který se při 
tomto gólu musel červenat za svůj 
kiks, mohl srovnat, v 78. minutě ale 
při tutovce trefi l jen břevno.

SK Olympia Ráječko – FC 
Kyjov 1919 1:1 (0:0), Tenora. 
Ráječko: Bednář - Neděla, Bojda, 
Lajcman, Toman - Sehnal J., Kup-
ský, Štrajt (53. Ševčík), Shkurupii 
- Tenora, Sehnal M.

Domácí vedli po brance Tenory, 
svoji snahu o plný bodový zisk však 

do konce nedotáhli. Po soupeřově 
vyrovnání se na zvrat nezmohli.

Hrálo se minulý víkend
Slovan Bzenec - FK Blansko 1:3 

(0:1), Trtílek 2, Zouhar. Blansko: Ju-
ran - Gromský, Maška, Müller, Kři-
vánek (85. Mokrý) - Zouhar, Bubení-
ček (C), Nečas (19. Buchta) - Trtílek, 
Hansl (81. Jarůšek), Pokorný.

Ve vypjatém utkání s těžkým 
soupeřem Blansko dosáhlo na tři 
body. Skóre otevřel po faulu na 
Pokorného z penalty kanonýr Tr-
tílek v 35. minutě. Tlak domácích 
v závěru půle gól nepřinesl. Ten se 
jim podařil až v 53. minutě a bylo 
srovnáno. Dobře hrající Blansko 
kontrovalo v 64. minutě po střele 
Zouhara. Ten pak vybídl centrem 
k potvrzení výhry v 75. minutě Tr-
tílka a bylo rozhodnuto. 

FK SK Bosonohy – FC Bosko-
vice 2:1 (0:0), Janíček. Boskovice: 
Klimeš - Adamec, Šafařík, Horák 
Jakub, Pijáček - Horák M., Horák 
Jan (72. Kuruc), Černý, Stara - Bla-
ha, Janíček.

Domácí vyhráli zaslouženě. 
Skóre se měnilo ale až ve druhé 
půli. Po střele Moučky vedly Boso-
nohy a po deseti minutách přidaly 
druhý zásah. Rychlý kontaktní gól 
Janíčka byl však z boskovické stra-
ny poslední. 

FC Moravský Krumlov – SK 
Olympia Ráječko 3:1 (2:1), Shku-
rupii. Ráječko: Trubák - Kopecký, 
Kupský, Lajcman, Neděla - Shku-
rupii, Sehnal J. Štrajt, Ševčík - 
Tenora, Sehnal M. 

Hosté vedli od 27. minutě, skó-
roval Skurupii. Vyrovnání přišlo 
vzápětí a do půle i další gól Krum-
lova. Když pak v 72. minutě trefi l 
Martin Sehnal jen břevno, domácí 
dle pravidla nedáš dostaneš dali vý-
sledku konečnou podobu.
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Blansko je stále 
s náskokem v čele

HLEDÁME chlapce a děvčata
ve věku 7 – 11 let (ročník 2006 – 2002) 

DO PŘÍPRAVKY BASKETBALU.
Pokud se vám líbí basketbal, máte zájem si ho vyzkou-
šet a hrát, tak neváhejte a přijďte mezi nás. Scházíme 
se každé pondělí a čtvrtek od 15.30 do 17.00 v hale ASK 
Blansko (napro   lázním).
Kontakt: Antonín Zezula, tel.: 776 227 070, email: 
antonin@zezula.cz, Michaela Tužilová, tel.: 777 803 805

Fotbalový McDonald´s Cup nadchl
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Blansko - Poslední červenco-
vý víkend bude Blansko hostit 
finálový závod mistrovství světa 
v biketrialu. Pořadatelem tohoto 
významného podniku je místní 
biketrialový klub ÚAMK AMK 
Blansko, který v loňském roce 
zaslal žádost na mezinárodní 
biketrialovou unii BIU. Díky 
jeho zkušenostem s pořádá-
ním republikových i meziná-
rodních soutěží a významné 
podpoře města Blanska se 
podařilo získat tento závod.

Jak uvedl místopředseda 
klubu a momentální vedoucí 
reprezentačního týmu České re-
publiky Radim Kakáč, blanenský 
klub byl založen v roce 1989. 

„U zrodu stál současný před-
seda klubu Jiří Hollmann, který 
zde vychoval mnoho dobrých 
závodníků. Klub je i zkušeným 
pořadatelem. Od začátku své 
činnosti organizoval přeborové 
soutěže, později pak i závody 
mistrovství ČR,“ připomněl. 
V roce 1996 uspořádal ve spolu-
práci s brněnským klubem první 
závod mistrovství světa, od té 
doby byl pravidelným pořadate-

lem nominačních závodů MČR 
až do roku 2006, kdy byl vybrán 
evropskou biketrialovou unií 
EBU jako pořadatel mi-
s t r o v - ství Evropy. 

„Vzhledem 
ke kvalitní-
mu uspořádání 
a dosaženým vý-
sledkům blanenských 
jezdců, požádalo v témže 
roce vedení klubu o pořadatelství 
MS pro rok 2007. Blanenští se 
tak osvědčili, že prezident BIU 
Hiroshi Hirano neváhal svěřit 
jeden ze závodů MS 2007 opět 
Blansku,“ doplnil Kakáč.

Letošní mistrovství světa bude 

dvoukolové. První podnik hos-
tí Španělská Igualada 19.-20. 
července, poté se závodníci pře-
sunou do Blanska. Tento závod 
bude rozdělen do tří dnů. V pátek 
26. července proběhne na náměs-

tí Republiky slavnostní 
zahájení spolu s dopro-
vodným programem. 
Následující sobotu od-

startuje závod mládežnic-
kých kategorií do 15 let 
a v neděli potom kategorie 
Junior, Senior a Elite.
Domácí budou mít hned 

několik želízek v ohni. Bla-
nenští jezdci dosahují tra-
dičně výborných výsledků 

nejen na domácích republikových 
závodech, ale i na mezinárod-
ních soutěžích. „Mezi ně patří 

Kolář, Kakáč, Gryc a Šenk. 
Pevně věřím, že všechny 
budeme moci sledovat prá-
vě v Blansku. Vzhledem 

k tomu, že náš klub má generační 
pauzu, uvidíme naše jezdce jen 
v neděli, právě v dospělých kate-
goriích,“ zve Radim Kakáč. Ten 
by touto cestou rád rád poděkovat 
vedení města Blansko, které se 
významně podílí na přípravě to-
hoto sportovního podniku.

V Blansku bude mistrovství 
světa v biketrialu

Naděje se potkaly v Blansku a Brně. Okresní kolo 16. ročníku celorepublikové fotbalové soutěže AŠSK ČR 
pro dě   I. stupně se konalo v Blansku. V kategorii 1. až 3. třída vyhrála ZŠ TGM Blansko, mezi čtvrťáky a pá-
ťáky pak dominovala ZŠ Boskovice Slovákova. Její žáci se dostali i do fi nále krajského kola v Brna, kde však 
bohužel podlehli mladým Zbrojovákům ze ZŠ Janouškova. Ti tak postoupili na republikový Svátek fotbalu, 
který se za patronátu Pavla Horvátha koná tentokrát v Jihlavě.  Foto Josef Mikulášek

Pozvánka na zápasy KP
středa 5. června v 18 hod.

BOSKOVICE  RÁJEČKOBOSKOVICE  RÁJEČKO
sobota 8. června v 16.30 hod.
BOSKOVICE  BZENECBOSKOVICE  BZENEC
BLANSKO  RAJHRADBLANSKO  RAJHRAD
neděle 9. června v 16.30 hod.

RÁJEČKO  PODIVÍNRÁJEČKO  PODIVÍN

Boskovice – Blansko 1:0.  Foto Jaroslav OldřichBoskovice – Blansko 1:0.  Foto Jaroslav Oldřich


