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Boskovič a ráječkovš fotbalisté si vedli se střídavými úspěchy

Blansko vypráskalo Ivančice
Bohumil Hlaváček
Blanensko a Boskovicko - Se
střídavými úspěchy si vedly týmy
z našeho regionu v krajském přeboru. Stoprocentní bylo jen Blansko. To minulý týden nasázelo
Moravskému Krumlovu čtyři
branky, Ivančicím tuto sobotu pět
a v tabulce mu patří druhé místo.
Boskovice doma sebraly bod favorizovaným Mutěnicím, aby pak
neuspěly v Kuřimi. Ráječko získalo ze dvou utkání tři body.
FC Ivančice – FK Blansko
1:5 (0:1), Trtílek 2, Pokorný,
Doležel, Šíp. Blansko: Němec Bubeníček (85. Zouhar), Maška,
Šplíchal, Šíp - Beneš, Mokrý,
Pokorný, Šenk - Doležel, Trtílek
(83. Pernica).
Blansko obulo stejně jako
před týdnem střelecké kopačky.
Už v 5. minutě Doležel přiklepl
Pokornému a ten zamířil přesně
k tyči. A zápas pokračoval dále
podle blanenských not. Dvě šance
Trtílka a po jedné Doležela a Šípa
ale v síti neskončily. Teprve po
půlhodině se osmělili i domácí,
Němce však postupně ze tří příležitostí nepřekonali.
Po změně stran už Blansko
koncertovalo. V 56. minutě se radoval z gólu po Šenkově brejku
Doležel. Ivančice pak ještě daly
v 62. minutě kontaktní branku
Ryškou, na víc se ale již nezmohly. V 72. minutě propadla do sítě

Ráječko - Kuřim 2:1.
ním poločase ale utkání příliš dívatelné nebylo, více se faulovalo
než tvořilo, akce končily většinou
mimo dostřel branek.
Po změně stran se již začalo
něco dít. Hosté měli od 56. minutu po druhé žluté Peřinovi převahu jednoho hráče, nedokázali
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- Koutný, Lajcman, Bartoš, Kopecký - Neděla, Sehnal J. (88.
Žůrek), Kupský, Badura - Tenora,
Sehnal M.
Zápas byl velkým představením velezkušeného domácího
plejera Patrika Holomka. Rozhodnuto bylo vpodstatě po čtvrthodině hry, kdy tento muž zkompletoval čistý hattrick. Zkoprnělí
hráči Olympie nedokázali do půle
zareagovat. O snížení se postaral
v 51. minutě Jan Sehnal, po chvíli
ale přidal Holomek další direkt
v podobě své čtvrté branky. V 80.
minutě sice Martin Sehnal opět
snížil, v samém závěru ale přišel
ještě pátý gól domácích.

Hrálo se minulý
víkend

Blansko - Moravský Krumlov 4:0.
jejich gólmana Šípova dalekonosná střela a bylo vymalováno.
Výhru Blanska pak ještě dvěma
trefami potvrdil agilní Trtílek.
Kuřim - Boskovice 1:0 (0:0).
Boskovice: Kronek - Adamec,
Šafařík, Vykoukal, Černý – Horák Jan, Stara (76. Blaha), Přikryl
(76. Pijáček), Müller – Horák M.,
Janíček.
Kuřim vzhledem k postavení v tabulce potřebovala vyhrát
a nakonec se jí to podařilo. V prv-
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toho však využít. Do šanci se sice
Janíček a Stara dostali, inkasoval
však na druhé straně Kronek. Po
zbytečném faulu Šafaříka se kopala penalta a z ní dal Chlup, jak
se později ukázalo, jedinou branku utkání. Kuřimští další šance
nevyužili. Naopak v závěru mohl
vyrovnat Janíček, domácí brankář
ho ale vychytal.
FK SK Bosonohy – SK Olympia Ráječko 5:2 (3:0), Sehnal
J., Sehnal M. Ráječko: Trubák

FK Blansko – FC Moravský
Krumlov 4:0 (1:0). Blansko: Němec - Bubeníček, Maška, Šplíchal,
Šíp - Jarůšek (86. Sedláček), Pokorný (78. Mokrý), Beneš, Šenk Doležel, Trtílek (81. Pernica).
Blansko vlétlo do utkání směle.
Pokusy Trtílka a Beneše ještě v síti
neskončily, Šenkova dálková rána
ve 13. minutě už ano. Za téměř vytrvalého deště již v první půli další
branky nepadly. Těch se ale diváci
po změně stran dočkali.
Na 2:0 zvyšoval po kombinaci
Trtílka a Šenka zkušenou trefou
z hranice vápna Doležel v 69.
minutě. Po chvíli již bylo definitivně rozhodnuto, když se do
míče opřel ze třiceti metrů Šíp
a parádně zvýšil skóre. O čtvrtou
poslední branku se nepostarali
ani Beneš ani Doležel, kteří své
příležitosti nevyužili, ale až v 87.

minutě parádní hlavičkou střídající Pernica.
SK Olympia Ráječko – FC
Kuřim 2:1 (0:1), Tenora 2. Ráječko: Trubák – Neděla, Bartoš,
Lajcman, Koutný - Sehnal J. (89.
Žilka), Sehnal V., Kupský, Badura (87. Štrajt) - Tenora, Sehnal M.
(90. Tajnai).
Úvod utkání Ráječku nevyšel.
Běžela 17. minuta, v níž přišel
brejk Kuřimských a z něho vedoucí branka Stehlíka. Olympia
se ne a ne chytit, stav zůstal nezměněn až do poločasu. Do druhého domácí vlétli jako vítr a hrdinou se stal Jakub Tenora, který
ve 47. a 50. minutě překonal kuřimského gólmana. Zbytek utkání se odehrál v nervózním duchu
plném faulů a osobních soubojů.
Oba týmy dohrávali v deseti, na
straně Olympie musel předčasně
do sprch po druhé žluté kartě Vít
Sehnal. Všechny body nakonec
zůstaly doma.
FC Boskovice – FK Mutěnice
2:2 (1:0), Müller 2. Boskovice:
Klimeš – Horák Jan, Šafařík, Václavek, Černý – Müller, Vykoukal
– Adamec, Horák M., Stara (75.
Blaha) – Janíček.
Zápas začali lépe hosté, Boskovičtí se ale osmělili a začali favorita zlobit. Brankově se prosadili
po půlhodině hry, když po faulu
na Michala Horáka proměnil penaltu s přehledem Müller. O vedení domácí přišli krátce po půli,
když Koštuřík nekompromisně
potrestal jejich chybu, vrátil jim
je ale znovu po sóle Müller. Výhra ale Boskovicím nebyla přána.
Opět chyba a a opět branka Koštuříka. Na stavu 2:2 se pak již nic
nezměnilo.
Tabulka na str. 8

Volejbalový oddíl TJ ČKD Blansko provádí nábor žáků a žákyň narozených v letech 1999 až 2002 do nových družstev.
Pravidelná činnost byla zahájena v září, tréninky se konají ve
sportovní hale TJ ČKD Blansko, Údolní 10, Blansko v pondělí
a středu od 18 hod.
Další informace lze získat na telefonních číslech 603 920 377
(Mgr. Bc. Michal Souček) nebo 775 238 343 (Ing. Veronika Dobiášková).

Tomášková se ohlíží
za úspěšnou sezonou
Svatá Kateřina - S přicházejícím podzimem utichl zvuk motorů na
tratích autodromů, boje o tituly skončily, nastal čas bilancování. Platí
to i pro Romanu Tomáškovou ze Sv. Kateřiny, členku týmu PaM servis
Racing. Pro ni i celý tým to byla sezóna premiérová.
Vše začalo v pátek 9. března v Brně, když v prostorách řečkovické prodejny Honda-autoelegance převzala z rukou hlavního sponzora
a mecenáše O. Hilburgera nový stroj Honda NSF-250R, nové kategorie
Moto3. S tímto motocyklem se 22.dubna poprvé postavila na start na
Slovensku, kde se jel úvodní podnik Alpsko-Jadranského mistrovství,
v jehož rámci se jezdily i závody M ČR. A hned první start přinesl Romaně dosud největší úspěch, když v mezinárodní konkurenci AA skončila druhá a v klasifikaci MR dokonce první! To byl začátek z říše snů.
V květnu, při druhém závodě v Brně, Memoriálu Fr. Šťastného, skončila
znovu na stupních vítězů v obou klasifikacích. V AA dojela třetí, v M ČR
jí patřilo druhé místo. Že i motocyklový chlebíček je o dvou kůrkách,
poznala Romča na vlastní kůži v Maďarsku. Na Pannoniaringu se poprvé
seznámila s tvrdostí tamního asfaltu, když upadla ze třetí pozice a závod
nedokončila. Následoval zmoklý Most, který byl pro ni první jízdou
na vodě. Bojovala statečně, ale kvůli uniklému vzduchu ze zadní pneumatiky to na lepší, než 7. misto v AA a páté v rámci M ČR tentokrát
nestačilo. Svoje páté vystoupení, opět za deště, absolvovala v polské
Poznani, kde se od ní závodnické štěstí opět odvrátilo, když dvě kola
před cílem po smyku upadla z vedoucí pozice. Náladu jí spravilo pozvání ČSMS na autogramiádu, konanou při příležitosti GP ČR v Brně,
kdy v paddocku rozdala stovku fotografií se svým podpisem fandům
dvou kol. V pro ni závěrečném závodě Alpe-Adria, který se, po odřeknutí maďarských pořadatelů konal opět na Slovakiaringu, dojela s už
notně opotřebovaným motorem své Hondy na 6. místě a na třetí pozici
v M ČR. S přihlédnutím k tomu, že startovala
pouze
v šesti z vypsaných devíti podniků AA,
neboť
dva
závody v Chorvatsku a jeden v Itálii
vynechala
z důvodu vysoké finanční náročnosti, je
třeba vysoce hodnotit její celkové
6.místo,
získané v konkurenci 28 jezdců z devíti zemí. V obou letos vypsaných
seriálech Mistrovství ČR , pořádaných ČSMS i AČR, obsadila shodně 2. místo a získala tak dvojnásobný titul
Vicemistr ČR. Třešničkou
na dortu jsou pak její dvě
vítězství v závodech Troliga bus CUPu, který se
jel pod záštitou ČSMS
jako Český pohár.
Celkově se tedy
dá Romčina první sezóna mezi
dospělými, do
které nastupovala bez
výkonostních cílů,
s úkolem
sbírat zkušenosti,
hodnotit jako
nad očekávání úspěšná.

AKTUÁLNĚ Nečekané, ale o to milejší prodloužení sezóny čeká Romanu Tomáškovou, která odcestuje 8. října do Španělska, aby na okruhu Monteblanco, ležícím asi 60 km od města Sevilla
absolvovala výběrový test pro nové účastníky šampionátu Red Bull
Rookies, pro sezónu 2013. Romana prošla prvním kolem výběru, do
kterého se každoročně hlásí cca 2000 adeptů motocyklového sportu,
ve věku 12-15 let. V tomto druhém kole, kam pořadatelé vybrali necelou stovku zájemců, čeká Romanu mj. i praktické předvedení svého
jezdeckého umění, kde budou účastníci kroužit po okruhu na stejných
motocyklech Metrakit 125, bedlivě sledováni komisí odborníků, pod
vedením Rakušana Auingera, ex pilota GP, jeho krajana, konstruktéra
H. Bartola, vedoucího projektu Red Bull, P. Clifforda a španělského instruktora D. Ribalty. Na jejich rozhodnutí bude, kterých zhruba
deset nováčků nahradí jezdce letošního Red Bull Rookies Championship, jehož závody se jezdí v rámci programu Moto GP, při jeho
evropských závodech. Tento seriál je vlastně mistrovstvím světa pro
mladé jezdce a vstupní branou do světa GP. V roce 2009 se stal jeho
vítězem Jakub Kornfeil a letos si v něm vede skvěle i Brňák Karel
Hanika.
Vladimír Jirůšek

Setkání blanenských košíkářů. Mimořádně vydařená akce se uskutečnila minulou sobotu v hale ASK Blansko. V rámci turnaje veteránů se zde setkali matadoři blanenského basketbalu uplynulých let. Jak řekl hlavní organizátor Jiří Kraváček, všichni odcházeli nadšeně s m, že se příš rok znovu na dalším srazu uvidí.
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