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Michal Zouhar zajis  l domácí výhru, pak ale přišel tvrdý propadák

Blansko inkasovalo kanára

Vydařené okresní kolo. Pod patronací FK Blansko se konalo na stadionu na Údolní ulici okresní kolo republikové soutěže pro žáky prvního stupně základních škol McDonald´s Cup. V obou kategoriích letos domi-
novali žáci ZŠ Boskovice. Ti se neztratili ani v krajském kole v Brně, kde se shodně probojovali do finále. Tam sice bohužel svým soupeřům podlehli, okres ale reprezentovali více než zdatně. Účastníci blanenského 
turnaje se na závěr tradičně společně vyfotili.  Foto Bohumil Hlaváček

Pohár rozhlasu prověřil 
mladé atlety okresu

Pohár rozhlasu. Letos za velmi dobré účas   škol celého okresu pro-
běhl na stadionu ASK v Blansku tradiční dvoudenní Pohár rozhlasu 
v atle  ce. V mladší kategorii vyhráli žáci ZŠ Erbenova Blansko před 
Letovicemi a Kunštátem a žákyně z Lysic před Gymnáziem Blansko 
a Lipůvkou. Druhý den soutěžili jejich starší kolegové. Mezi chlapci 
byly nejlepší Letovice před ZŠ Erbenova a ZŠ Boskovice Slováko-
va. V dívkách vyhrálo Gymnázium Blansko, před ZŠ TGM Blansko 
a Letovicemi. „Tento ročník Poháru rozhlasu organizovaný Asociací 
školních sportovních klubů ČR se mohl konat jen díky pochopení 
ředitelů blanenských škol ZŠ TGM a Gymnázia Blansko. Poděkování 
patří výpočetnímu týmu pod vedením Lenky Sotákové ze ZŠ TGM, 
studentům gymnázia za pomoc při organizaci a rozhodování atle-
 ckých soutěží a všem učitelům tělesné výchovy, kteří pochopili, 

že bez jejich přispění by to nešlo,“ potěšilo ředitele soutěže Jiřího 
Ošlejška. (bh)  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko, Pelhřimov - Minu-
lou sobotu potvrdilo Blansko 
solidní jarní formu, když porazilo 
doma Napajedla. O týden pozdě-
ji ale přišla facka v Pelhřimově. 
Porážka ve výšce pověstného 
tenisového kanára mu přinesla 
nejkrutější výsledek za poslední 
roky. Přesto hráči FK zůstávají 
v klidném středu tabulky.

FK Pelhřimov – FK Blansko 
6:0 (3:0). Branky: 7., 31., 69. Nie-
derle, 4., 57. Krtek, 63. Moravec. 
Blansko: Juran - Gromský (71. 
Brichta), Šplíchal, Čoupek, Mül-
ler – Zouhar M. (46. Horáček), 
Zouhar T. (60. Hansl), Nečas, 
Pospíšil (60. Buchta) - Skoupý, 
Koudelka. 

Tristní výkon hráčů Blanska 
byl tvrdě potrestán. „Takovou 
facku jsme si za přístup k utkání 
zasloužili. Byl to výbuch celého 
mužstva,“ uvedl trenér Jiří Haj-
ský na klubovém webu. Již od 
začátku byla vidět větší motivace 
domácích, kterou potvrdili i góly.

Už ve 4. minutě se trefi l po 
zaváhání obrany pelhřimovský 
kapitán Krtek, který se po zápa-
se ženil. Za chvíli přidal další 
zásah Niederle a o osudu utkání 
začínalo být jasno. Blansko se 
sice opticky vrátilo do hry a mělo 
i šance v podání Skoupého a Mül-
lera, po půlhodině ale bylo vyma-
lováno defi nitivně. Třetí gól své-
ho mužstva dal po kličce Juranovi 
opět Niederle. Před odchodem do 
šaten mohl Michal Zouhar snížit, 
v síti ale neskončila ani dorážka 
Nečase.

Ve druhém poločase pokračo-
val scénář z prvního. Budoucí 
novomanžel Krtek si dal svatební 
dar v podobě další branky své-
ho celku, když dálkovou střelou 
potrestal Juranovu chybu. Ten 
svůj nepovedený výkon ještě zdů-
raznil, když v 63. minutě fauloval 
a z penalty dal brankář Moravec 
již na 5:0 pro domácí. A nebylo to 
vše, po chvíli zasadil Blanenským 
defi nitivní K.O. bombou do třeti-
ce v utkání Niederle. Hosté se ješ-

Blansko - Napajedla 1:0. Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Napajedla 1:0. Foto Bohumil Hlaváček

tě snažili zmírnit krutost porážky, 
netrefi l se ale ani ze dvou poku-
sů Koudelka, ani Horáček, po 
jehož střele zadunělo břevno. „K 
posledním třem utkáním musí-
me přistoupit úplně jinak,“ krčil 
rameny kouč Hajský.

Další výsledky: Vyškov – Taso-
vice 3:0 (2:0). Rosice – Bystřice 1:3 
(1:1). Líšeň – Hodonín 1:1 (1:0). 
Napajedla – Uherský Brod 1:0 
(1:0). Velké Meziříčí – Polná 7:0 
(4:0). Bystrc – Stará Říše 4:4 (2:1). 
Vrchovina – Bohunice 3:0 (1:0).

Hrálo se minulý víkend
Blansko – Napajedla 1:0 (0:0), 

Branka: 65. Zouhar M. Blansko: 
Juran – Müller, Čoupek, Šplíchal, 
Gromský – Pospíšil, Zouhar T. 
(82. Buchta), Nečas, Skoupý (57. 
Zouhar M.) - Koudelka, Trtílek 
(62. Horáček).

Sobotní divizní utkání Blanska 
mělo konkurenci v souběžném 
televizním přenosu z hokejové-
ho MS ze zápasu Česka z Dán-
skem. Nepřálo mu ani sychravé 

deštivé počasí. Přesto si věrní 
cestu do ochozů našli. Napa-
jedla hrála dlouho s domácími 
vyrovnanou partii.Všechny body 
ale nakonec přece jenom zůsta-
ly doma. Postarala se o to střela 
střídajícího dorostence Michala 
Zouhara, který propálil z hra-
nice vápna vše, co mu stálo v 
cestě. Hosté se již nezmohli na 
vyrovnání. Trenéru Hajskému 
zatrnulo při zranění Trtílka, po 
vyšetření v nemocnici se ale 
naštěstí ukázalo, že není vážné.
Další výsledky: Hodonín – Vel-
ké Meziříčí 4:1 (3:0). Bohunice 
– Pelhřimov 3:2 (1:1). Bystřice 
– Líšeň 0:4 (0:1). Vyškov – Bys-

trc 5:3 (2:1). Tasovice – Uherský 
Brod 5:1 (2:0). Polná – Vrchovina 
4:6 (2:2). Stará Říše – Rosice 2:3 
(1:2).
  1.  Vyškov  27  18  6  3  62:26  60
  2.  Rosice  27  18  2  7  59:31  56
  3.  Vrchovina  27  14  5  7  38:29  50
  4.  Líšeň  27  14  5  8  55:26  47
  5.  V. Meziříčí  27  11  5  11  40:41  38
  6.  Blansko  27  9  9  9  45:44  36 
  7.  Polná  27  10  6  11  47:52  36
  8.  Stará Říše  27  9  9  9  38:43  36
  9.  Pelhřimov  27  10  5  12  55:50  35
  10.  Bystřice  27  9  6  12  32:45  33
  11.  Hodonín  27  6  13  8  34:38  31
  12.  Bystrc  27  7  8  12  44:52  29
  13.  Uherský Brod  27  7  8  12  24:45  29 
  14.  Napajedla  27  8  4  15  26:43  28 
  15.  Tasovice  27  7  6  14  34:47  27
  16.  Bohunice  27  6  7  14  30:51  25

Sobota 31. května v 16.30 hod.

FK Blansko – SFK Vrchovina

Pozvánka na fotbal

* Výběr Jihomoravského krajského fotbalového svazu uspěl v prv-
ním kole Regions Cupu a postoupil do republikového fi nále. Ve Žďáru 
nad Sázavou porazil Královehradecký KFS 4:1. V jeho barvách nastou-
pili dva hráči Blanska. V brance byl David Juran a na hrotu stejně jako 
ve svém klubu řádil Jan Koudelka. Ten se na výhře podílel dvěma góly. 
Ve fi nále se JmKFS střetne s Olomouckým KFS a pokud zvítězí, čeká 
ho cesta do Srbska, kde by reprezentoval ČR v kvalifi kaci na amatérské 
mistrovství Evropy.  (bh)

* Mistrovství světa v kuželkách v Brně je u konce. Blanenský klub 
se neztratil. Zuzana Musilová vybojovala v juniorské kategorii jako 
členka družstva České republiky stříbrnou medaili. Mezinárodní velká 
cena Brna hendikepovaných se konala na závěr v neděli. Karel Pařil 
vyhrál kateorii B3, Jan Šmerda byl třetí v LP1. K průběhu akce se ještě 
vrátíme.  (bh)

S

Blanensko a Boskovicko - Na 
začátek sezóny je náš závod-
ní kalendář našlapaný a nejen 
o víkendech se něco děje. Navíc 
nás trápí rozmary počasí, i tak 
se nám docela daří. Vrcholem 
popsaného období pak byl druhý 
Český pohár v Bedřichově. 

Již 13. ročník závodů horských 
kol Pohár Drahanské vrchovi-
ny má za sebou už tři závody ze 

čtrnácti. Ve Valchově, Spešově 
i Benešově se nám i přes déšť, vítr 
a chladno dařilo nejen závodně, 
ale i pořadatelsky. Počty startují-
cích oproti loňsku narostly o 10 
procent a to především v dětských 
kategoriích. Rekordmanem proza-
tím je benešovské cross country se 
171 startujícími. Díky spravedli-
vějšímu rozdělení kategorií navíc 
není nouze o vyrovnané souboje.

Výjezdy do zahraničí nejsou 
sice v prvním plánu Moravec 
Teamu, každopádně svou nároč-
ností tratí je Slovenský pohár 
vynikající příležitostí otestovat 
své dovednosti. Platí to přede-
vším u mládeže, kde je součástí 
závodu i absolvování technických 
sekcí, ze kterých si závodníci 
odnáší penalizační sekundy do 
klasického závodu. Ve Dvorní-

kách nedaleko Hlohovce se o tom 
přesvědčil nejen Tomáš Tlamka 
v žácích, vynikající technik, kte-
rý nasbíral jen 40 sekund a s nej-
rychlejším časem ze závodu suve-
rénně vyhrál. Oproti tomu Adéla 
Šafářová v kadetkách ztratila 
2:15 minuty, což se ji na okruhu 
nepodařilo stáhnout a dojela do 
cíle jako druhá. 

 Pokračování na str. 10

Moravec Team má za sebou náročný měsíc
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