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úterý 23. února 2010 SPORT8
Fotbalové turnaje na boskovické umělé trávě pokračovaly

Březová zdolala domácí a vede

Ráječkovská desítka: Daniel Orálek deklasoval všechny svoje soupeře

Blansko utrpělo dvě 
výrazné porážky

Boskovice, Líšeň - Středeční přátelské fotbalové utkání svedlo na bos-
kovickou umělou trávu dva odvěké rivaly. Domácí byli v derby s Blanskem 
pány na hřišti a jasně zvítězili. To pak v sobotu prohrálo na líšeňském turnaji 
i s brněnskou juniorkou 

Přátelsky: FC Forman Boskovice – FK APOS Blansko 4:0 (1:0), Vorlic-
ký 2, Vykoukal, Žilka. Boskovice: Gruber – Vykoukal, Martínek, Horák Jak., 
Doležel – Žilka, Matula , Preč, Pavel – Janíček, Vorlický. Střídali Adamec, 
Kubec, Horák M., Stara. Blansko: Kyzlink - Zich, Klimeš, Janíček K., Šíp - 
Nečas, Cupal, Jelínek, Beneš - Farník – Sehnal. Střídali Hanskut, Beneš. 

V první půli se hrál ještě jakžtakž vyrovnaný zápas převážně mezi šest-
náctkami. V 18. minutě střílel Šíp, Gruber byl pozorný. Po půlhodině hry 
chyboval blanenský Janíček, dorostenec Kyzlink ale míč vytáhl na roh. Na 
Vorlického ale v 38. minutě již nestačil. Boskovický matador si pohrál s obra-
nou a přeloboval ho. Stejný hráč přidal druhý gól domácích po změně stran, 
třetí trefu zaznamenal Vykoukal a účet utkání uzavřel po Vorlického přihráv-
ce střelou pod břevno Žilka. Na porážce nezměnily nic ani Farníkovy šance, 
naopak Boskovice mohly ještě přidat další branky. 

Zimní turnaj Líšeň: 1.FC Brno B – FK APOS Blansko 5:1 (2:0), Pa-
cák 2, Mičko, Farmačka, Cupák – Pernica M. Brno B: Poláček (41. Hladký) 
- Pejič, L. Pernica, Polák, Čoupek - Malý, Cupák, Paděra (41. Farmačka), 
Mičko - Šťourač (41. Czucz), Pacák (60. Šťourač). Trenér: Petr Maléř. FK 
APOS Blansko: Trubák - Zich, Klimeš, Němec, T. Janíček - Nečas, Jelínek, 
Beneš (41. Antal), Starý - Farník - M. Pernica. Trenér: Roman Šindelka. Více 
na www.fkblansko.cz

Brno bylo lepší od samého začátku. Blansko se v úvodní půlhodině muselo 
bránit několika rohovým kopům. Obrannou hráz Blanenských mladí Brňané 
překonali až ve 29. minutě, kdy po autu vypálil Mičko, jehož tečovaná střela 
zapadla za bezmocného Trubáka - 1:0. Čtyři minuty před koncem prvního 
poločasu pak Pejič rozjel rychlou akci na pravé straně. Bosenský bek vysunul 
do úniku Šťourače, který přihrávkou pod sebe našel volného Pacáka a ten 
z malého vápna zakončil prakticky do prázdné branky - 2:0. 

Po změně stran nejprve v 50. min zvýšil ranou k levé tyči Pacák - 3:0. 
Hned poté v 52. min. se Farmačka probil stejně jako Pacák středem obrany 
a efektním obloučkem přelstil Trubáka - 4:0. Blanenští se čestného úspěchu 
dočkali za další dvě minuty. Na centr Farníka zleva si naběhl mezi obránce 
Marek Pernica a hlavičkou pod břevno nedal Hladkému šanci - 4:1. Brňané 
mírně polevili v agresivitě a přistupování k hráčům. Toho mohli Blanenští 
využít v 60. minutě. Trojice Farník, Nečas, Antal rozjela brejkovou akci. Na 
jejím konci byl Farník v dobré střelecké příležitosti, míč mu však zůstal pod 
nohou a následná střela pravačkou byla slabá. Defi nitivní podobu výsledku 
dal v 68. min. Cupák, jehož trestný kop proletěl přes chumel hráčů a zapadl 
přesně k zadní tyči - 5:1. Blansko mohlo korigovat v 73. minutě, kdy našel 
Nečas centrem naskakujícího Pernicu, kterému ale hlavička nesedla podle 
představ.   (bh, boh)

Bohumil Hlaváček

Ráječko - Tradiční úvod běžec-
kého roku na Blanensku obstarala 
v sobotu Ráječkovská desítka, kte-
rá měla na pořadu již svůj šestnáctý 
ročník. 

Pořadatelé se opět rozhodli po-
změnit trochu trasu. Stala se nároč-
nější, v hlavní kategorii obsahovala 
i dvě táhlá stoupání, která pořádně 
potrápila síly účastníků. Na startu 
se objevilo téměř dvě stě milovníků 
běhu, další osmdesátka si vyzkou-
šela poloviční délku. S nástrahami 
tratě si nejlépe poradil tak trochu 
tradičně brněnský Daniel Orálek. 
Ten se poprvé zapsal do veteránské 
kategorie a přesto dokázal za sebou 
nechat všechny přihlášené muže.

„Bylo to pro mne dost náročné, 
kopce zrovna moc rád nemám,“ 

oddychoval v cíli. Přesto domi-
noval drtivým způsobem, druhý 
v absolutním pořadí Trtek se obje-
vil v cíli více než po minutě. Mám 
celkem naběháno, tak to bude asi 
tím, trénink se zúročil,“ pochlubil 
se Orálek. Jak řekl, uplynulý týden 
měl v nohách sto sedmdesát kilo-
metrů, předchozí dvě stě. „Letos 
mám už za sebou dva maratóny 
v docela slušných časech, teď se 
chystám na další na Kypr. Budu se 
snažit dostat na svůj osobák. Ten 
mám zhruba 2 h 29 minut. To bych 
byl spokojen,“ představuje si. Má 
trochu obavy z teplotního rozdílu. 
„Tady je nula stupňů, tam dvacet,“ 
říká. Letos čeká brněnského vytr-
valce opravdová lahůdka. „V nej-
parnějším létě na nejteplejším 
místě světa v Údolí smrti. To bude 
opravdu ultramaratón, pořadatelé 

se pyšní tím, že je to nejtěžší zá-
vod na světě. Délka 217 kilometrů 
v padesátistupňovém horku s pře-
výšením čtyři tisíce metrů,“ těší se 
do Ameriky.

V Ráječku se objevili tradičně 
i sportovci z jiných oborů, kteří si 
závod vyzkoušeli v rámci přípravy. 
Vážně ho vzal třeba letos sedm-
náctiletý biker Radim Kovář z Be-
nešova. Ten se objevil na poloviční 
trati v cíli jako třetí v absolutním 
pořadí s minimální ztrátou na vítě-
ze. „Na kole je to taky dřina, ale 
toto bylo dost ostré. Pořádný ko-
pec. S umístěním jsem spokojený,“ 
lapal po dechu těsně po doběhu. 
Jak dodal, bylo to pro toto období 
jeho poslední běžecké vystoupení. 
„Už se těším na kolo. Poslední ví-
kend v březnu už jedu první závod 
v Rakousku,“ plánuje. Start. V Ráječku se přes nepříznivé počasí objevilo početné pole závodníků. Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Boskovice - O víkendu pokračo-
valy na umělé trávě v Boskovicích 
zimní fotbalové turnaje. 

O pohár Města Boskovice: 
Boskovice – Březová 2:3 (1:2), 
Vorlický, Janíček – Bednář, Pru-
dil, Schuppler. Boskovice: Gruber 
– Sedlák, Horák Jak., Martínek, 
Vykoukal – Preč, Adamec, Pavel, 
Doležel – Vorlický, Janíček. Střídali 
Stara, Horák M. 

Hostující celek začal lépe a po 
standardní situaci šel do vedení. 
Srovnal Vorlický poté, co se drze 
prosadil ve vápně. Do šaten ale šla 
veseleji Březová po přesné střele ke 
Gruberově tyči. Vedení si pojistila po 
změně stran přesnou střelou Schup-
plera. Korigoval Janíček minutu 
před koncem, když ho v šanci našel 
po průniku po křídle Vorlický.

Kuřim – Lipovec 2:1 (2:0), Sed-
lák M. Lipovec: Pernica – Kunc, 
Sedlák J., Marušák, Školař – Sedlák 
R., Sedlák M., Horáček L., Horáček 
R. – Svoboda, Matuška. Střídali 
Vágner, Zukal. 

Kuřim byla herně lepší a zaslou-
ženě šla po slepených gólech zhruba 
po půlhodině hry do vedení 2:0 po 
chybách lipovecké obrany. Šance 
Matušky po centru Svobody pak 
skončila střelou mimo branku Kuři-
mi. Ta v 75. minutě pohrdla pokuto-
vým kopem. Snížil v 88. minutě po 
přihrávce Kunce Miroslav Sedlák. 

Blansko B – Svitavy 2:4 (1:2), 
Bezděk, Hanskut – Ovad 2, Bruna, 
Horák. Blansko B: Trubák – Rybář, 
Němec, Pokoj, Hanskut – Antal, 
Bezděk, Zouhar, Jarůšek – Matuš-

ka, Pernica. Střídali Stupka, Klügl, 
Navrkal. Svitavy vedly již od 3. mi-
nuty, srovnal po standardce Bezděk. 
Těsně před půlí ale Blansko opět 
prohrávalo. Po hrubkách v jeho 
obraně soupeř zvýšil až na 1:4, sni-
žoval Hanskut brankou hlavou. 
  1.  Březová  4  3  0  1  11:3  9
  2.  Kuřim  4  3  0  1  7:4  9
  3.  Kunštát  4  2  2  0  8:5  8
  4.  Boskovice  4  2  1  1  9:4  7
  5.  Svitavy  4  1  2  1  7:9  5
  6.  Blansko B  5  1  0  4  10:14  3
  7.  Lipovec  5  0  1  4  3:16  1

Střelci: 4 – Horák (Kunštát), 3 
– Ehrenberger (Březová), Pernica 

(Blansko B), Vorlický (Boskovice), 
2 – Hudák, Králíček (Kuřim), Bárta 
(Březová), Janíček, Havlíček (Bos-
kovice), Král (Kunštát), Sedlák M. 
(Lipovec), Bruna, Ovad (Svitavy). 

DAHEPO Cup: Kořenec – Leto-
vice 2:2 (1:1), Henek 2 – Krč, Stöhr. 
Otinoves – Drnovice 2:3 (1:1), Flek 
2 – Setnička Zd., Setnička Jan, Fojt. 
Boskovice B – Olešnice 2:0 (0:0), 
Stara, Koudelka. Vysočany – Olo-
mučany 2:0 (1:0), Hejč, Mynařík.
  1.  Boskovice B  5  5  0  0  22:3  15
  2.  Vysočany  5  3  1  1  17:11  10
  3.  Drnovice  5  3  1  1  12:9  10

  4.  Olešnice  5  3  0  2  9:8  9
  5.  Letovice  5  2  1  2  11:10  7
  6.  Kořenec  5  1  1  3  7:13  4
  7.  Olomučany  5  1  0  4  4:9  3
  8.  Otinoves  5  0  0  5  3:22  0

Přátelsky v Boskovicích: Bo-
skovice – Kostelec st. dorosty 6:3 
(1:0), Pospíšil, Horák 2, Osuch, 
Kopecký Št. Ostrov – Vavřinec 3:1 
(0:1). Skalice - Šošůvka 3:4 (2:2), 
Marek 2, Bílý – Zouhar R. 2, Se-
hnal, Petlach. Boskovice st. žáci 
– Kořenec dorost 1:2 (0:0), Dokou-
pil – Novotný, Mucha. Boskovice – 
Sparta Brno ml. dorosty 3:1 (2:0), 
Stříž, Dvořák, Žouželka – Rýzner. 

Boskovice - Březová nad Svitavou 2:3.  Foto adam.s

Praha - Blanenská atletka Jana 
Sotáková si přivezla z víkendové-
ho dorosteneckého halového mis-
trovství ČR dvě medaile. Na 60 m 
překážek jasně zvítězila v rozběhu 
časem 8,78 s a postoupila do fi ná-
le. Tam svedla velkou bitvu o titul 
s Koudelovou, o vítězství rozhodl 
poslední metr. „Výkon 8,62 s je 
pátým časem v historických tabul-

kách ČR,“ zářil spokojený trenér 
Jiří Ošlejšek. Druhou medaili při-
dala Sotáková na čtvrtce. „Na 400 
m je konkurence opravdu veliká 
a tak jsme vzhledem k zdravot-
ním problémům vsadili na jistotu 
a byla z toho bronzová medaile ča-
sem 59,34 s. Jana přidala ještě 10. 
místo mezi specialistkami v kouli 
výkonem 11,44 m,“ dodal. (bh)

Sotáková má medaile

Medailistky z překážek. Foto Jiří Ošlejšek

stručněstručně
Již po patnácté se konal v Letovicích halový turnaj dorostenců Keramika 

Cup. Za účasti osmi týmů se nejlépe dařilo favorizovaným Boskovicím, které 
ve fi nále zdolaly domácí celek v poměru 5:1. V souboji o třetí místo pře-
hrál Kunštát Rájec-Jestřebí 3:1. Nejlepším brankářem byl vyhlášen letovický 
Ladislav Koudelka, hráčem boskovický Šimon Kopecký. Pomyslnou korunu 
nejlepšího střelce turnaje si nasadil Jakub Sedlák z Rájce-Jestřebí. (bh)

Anketa: Sportovec okresu Blansko 2009
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R edakce týdeníku Zrcadlo 
Blanenska a Boskovicka 
vyhlašuje pod záštitou 

ředitele Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje Jiřího Crhy anketu 
o sportovní hvězdu roku 2009. Vy-

bírat můžete z desítky jmen, které 
vám po konzultacích s odborníky 
předkládáme. Protože se jedná 

o anketu čtenářů našeho týdeníku, 
rozhodli jsme se po zkušenostech 
z loňského roku nenabízet mož-
nosti hlasování pomocí e-mailu 
a SMS. Jako platné budou brány 
pouze hlasy na originálním kupó-
nu otištěném v našem listě. 

Slavnostní vyhlášení proběhne 
v první polovině března, oceněni 
budou i vybraní trenéři a sportovní 
kolektivy, do pomyslné síně slávy 
sportovců našeho regionu přibu-
dou další dvě jména. 

Hlasovací kupón předejte osob-
ně do redakce nebo zašlete poš-
tou na adresu Zrcadlo Blanenska 
a Boskovicka, náměstí Svobody 2, 
678 01. 

Tři vylosovaní čtenáři budou 
pozváni na slavnostní ceremoniál 
předávání ocenění.  

SPORTOVEC OKRESU 2009

1.

2.

3.

Jméno hlasujícího:

Adresa:

Telefon:


