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Rudice šokovala vysokou výhrou v derby na olomučanském hřiš  

Sloup se prodral do čela tabulky
I.B 

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Šlá-
gr kola rozhodl o tom, že se Sloup 
posunul do čela tabulky okresního 
přeboru. Domácí nebyli překva-
pivě proroky v Olomučanech ani 
Doubravici. Drama pestré na góly 
se odehrálo ve Vysočanech.

Sloup – Jedovnice 3:2 (1:1), 
Kleveta, Zouhar, Nečas – Pokor-
ný, Janda. 

Ve vyrovnaném zápase se štěs-
těna přiklonila na domácí stranu. 
Sloup vedl po Klevetově brance, 
Pokorný srovnal po podobné akci 
na druhé straně. Ve 47. minutě po-
slal domácí do vedení důraznou do-
rážkou po Nečasově střele Zouhar, 
třetí branku přidal matador Nečas 
ukázkovým přelobováním Suchého 
v jedovnické bráně. V 74. minutě 
sice Janda snížil, ale přestože ještě 
na obou stranách zaduněla břevna, 
skóre se již nezměnilo. 

Doubravice – Boskovice B 0:3 
(0:0), Zoubek P. 3, ČK: Jordánek (B). 

První půle byla vyrovnaná, se 
šancemi na obou stranách. Po ná-
vratu z kabin přišly velké chvíle 
boskovického Zoubka. Poprvé se 
trefi l hlavou v 60. minutě, podru-

Mladí plavci závodili v Ostravě
Ostrava - Po oba víkendové 

dny probíhalo v Ostravě – Po-
rubě již po osmnácté druhé kolo 
Českého poháru v plavání pod 
názvem Velká cena Ostravy. Ten-
to mezinárodní mítink plavců bez 
rozdílu věku od staršího žactva až 
po dospělé je každoročně velmi 
oblíbený a zúčastňuje se ho pravi-
delně česká i zahraniční plavecká 
špička. 

Ani letos tomu nebylo jinak, 
i když zahraničních plavců zde 
tentokrát bylo o něco méně než 
v minulých letech. Zato českými 
reprezentanty z řad juniorů i do-

spělých se to v rozplavbách jen 
hemžilo, takže se bylo na co dívat. 
Zastoupení zde měli Slovinci, Slo-
váci a Poláci. Blanenský oddíl vy-
slal dva borce Michala a Jana Ven-
celovi a v barvách Komety Brno 
se představily další dvě plavkyně 
z Blanska, a sice Silvie Rybářová 
a Beatriz Prečanová, z Boskovicka 
pak Julie Pulcová a Anna Formán-
ková. 

Ze jmenovaných plavců dosáh-
la na medaile pouze Silvie Rybá-
řová, současná česká reprezen-
tantka v dálkovém plavání, a to 
hned ve třech disciplínách. Na 

nejdelší trati, kterou byla patnác-
tistovka kraul, doplavala stříbrná, 
na osmistovce bronzová a bronz 
vybojovala také ve fi nále na 200 
m motýlek. Na stejné trati si také 
nevedl špatně zástupce blanen-
ského oddílu Jan Vencel, který 
se probojoval do fi nále a v něm 
dohmátl s osobním rekordem na 
šestém místě. Vynikající pátou 
příčku obsadila teprve čtrnáctile-
tá Anna Formánková z Kunštátu 
ve fi nále polohové dvoustovky. 
Za zmínku stojí i šesté místo bý-
valé boskovické plavkyně Julie 
Pulcové na 800 m kraul. (vv)

Blansko, Choceň - Po výhře 
stolních tenistů TJ ČKD Blansko 
v prvním fi nálovém utkání play off 
třetí ligy v Chocni již favorizova-
ný soupeř další překvapení nedo-
pustil. Přestože borce z Kolbenky 
hnala vpřed skvělá divácká kulisa 
v jejich domácí herně na Podlesí, 
po smolné prohře v úvodní čtyřhře 
se nepodařilo dotáhnout do vítěz-

ného konce zápas ani Kvíčalovi ve 
dvouhře. Jak se později ukázalo, 
tyto body nakonec patrně v koneč-
ném účtování chyběly. V rozho-
dujícím třetím utkání v Chocni již 
domácí vyhráli s přehledem, i když 
Blansko nedalo svoji kůži lacino. 
Přes prohru bylo letošní účinková-
ní stolních tenistů TJ ČKD ve třetí 
lize velice úspěšné. Kádr je stabi-

lizovaný. Luboš Dudík a v play off 
i Aleš Přikryl byli oporami celku, 
velkou budoucnost má před sebou 
mladičký David Kvíčala. Letošní 
úspěch nebyl náhodný a tým má 
před sebou solidní perspektivu.

2. zápas: Blansko – Choceň 5:9, 
Dudík, Přikryl 2, Mikula 1. 

3. zápas: Choceň – Blansko 
9:3, Dudík 2, Přikryl 1. (bh)

Choceň otočila sérii a vyhrála
Jedovnice, Brno - První květ-

nový víkend se v Jedovnicích 
na Olšovci sešla řada kvalitních 
jachtařů v lodní třídě Evropa na 
druhém pohárovém závodě Mo-
ravy, kterým byl Memoriál Hynka 

Švédy. Ve velice silné konkuren-
ci v čele s mistrem republiky se 
členové TJ ČKD Blansko vůbec 
neztratili. Ba naopak. Na svá nej-
lepší léta si vzpomněl nestárnoucí 
Michal Kubík, který až do předpo-

Jachtaři závodili na Olšovci
slední rozjížďky držel první místo. 
Až poslední, ne zcela regulérní jíz-
dou, se propadl na druhé místo za 
mistra republiky Marka Směšného 
z Prostějova. Výborně zajela také 
Martina Švancarová, která obsa-
dila první místo v ženách. V lodní 
třídě Optimist získal v oddílovém 
závodě první místo Martin Šebek, 
druhý byl Libor Vrzal a třetí Ma-
rek Samec.

Druhý květnový víkend se ob-
jevily plachty na Olšovci opět. Jel 
se zde Moravský pohár lodní třídy 
Optimist – Pohár Jedovnic. Mladí 
závodníci ČKD Blansko se neztra-
tili, když šestnácté místo obsadil 
Martin Šebek, osmnácté Libor Vr-
zal a dvaadvacáté Marek Samec.

Lodní třída Vaurien měla repub-
likový pohár ,,To je celá, to je půl“ 
na brněnské přehradě. I TJ ČKD 
Blansko zde měla své zastoupení. 
Lenka Prokopová v posádce s To-
mášem Karasem z YC Brno obsa-
dila krásné druhé místo za vicemis-
try světa z loňského roku, bratry 
Barany ze Slovenska. Na třetím 
místě byl Michal Kubík s Marcelou 
Chyťovou z LS Brno.  (bh)

Domácí. Mar  na Švancarová a Elen Vrzalová na Olšovci. 
 Foto Jaroslav Ircing

Hradec Králové, Kunčina Ves -
Robin Daněk z Kunčiny Vsi vy-
hrál úvodní nominační závod 
sportovních střelců v disciplíně 
trap v Hradci Králové. 

Závod pro něj začal skvěle, když 
na prvních dvou položkách nastří-
lel „čistých“ 25. „Na třetí polož-
ce už panovala nervozita a počasí 
ukázalo své. Přišla bouřka, ale 
konečných 23 bylo úspěšných. Po 
prvním dnu jsem nástřelem 73 dr-
žel první místo,“ svěřil se Daněk.

Druhý začal pro Robina chy-
bou hned na třetím terči, ale pak 

už nezaváhal, takže nástřel 24 bral 
jako dobrý základ k celkovému 
výsledku 120, což znamená jedno 
z kritérii pro nominaci na srpno-
vé ME v Bělehradě. „Povedlo se. 
Letos střílím novou pažbou a ta 
mi dává více klidu na první ránu, 
peru se spíš s druhou ránou, ale to 
je vždy kapánek o štěstí,“ dopl-
nil střelec, který dal ve fi nále 24 
a závod vyhrál o čtyři terče před 
Hojným a o šest před třetím Maje-
rem. „Nominačních závodů je pět, 
takže uvidíme, jak to půjde dál,“ 
dodal Daněk.  (pš)

Grand Prix pro Daňka
Velká Bystřice, Blansko - Sobo-

ta byla pro biketrialovou veřejnost 
ve znamení druhého závodu Vema 
mistrovství ČR. Konal se ve Velké 
Bystřici u Olomouce. Tradičně se 
na něj sjeli i slovenští jezdci, kteří 
pak zamíchali celkovým pořadím. 
V areálu bývalého lomu připravili 
pořadatelé náročné tratě, na kte-
rých bylo k vidění i několik ošklivě 
vypadajících pádů. Zranění však 
naštěstí žádná nebyla.

V kategorii Elite opět bojovali 
dva blanenští jezdci Václav Kolář 
a Martin Kakáč. Vašek tentokrát 

zvítězil nejtěsnějším rozdílem, 
jaký může být a to na počet nul. 
S hodonínským Davidem Herkou 
bojoval do poslední sekce a výsled-
kem byl stejný počet bodů. Martin 
tentokrát skončil na pátém místě 
za Slovákem Muzigou a přerov-
ským Pavlem Procházkou. Kakáč 
dohání tréninkové manko, které 
nabral po komplikované zlomeni-
ně nohy. Na kolo mohl poprvé až 
v dubnu a zatím je jeho nerozjež-
děnost znát. Je to malý zázrak, že 
se šroubem v kotníku může vůbec 
jezdit a skákat.

Ještě větší smůlu má Václav 
Gryc, který vyfasoval sádru mi-
nulý týden a jeho start na ME ve 
Švédsku je ohrožen stejně jako 
titul v kategorii Junior. V této ka-
tegorii ještě zastupuje blanenské 
řady Michal Stloukal, který zajel 
sedmé místo. Senior Tadeáš Šev-
čík tradičně obsadil čtvrtou příč-
ku, tentokrát mu k bedně chyběly 
pouhé dva body. Také Minime 
Ondřej Šenk dojel čtvrtý, ze stup-
ňů vítězů ho odsunuli dva slo-
venští jezdci a olomoucký Matěj 
Popelka. (rk, bh)

Kolář si připsal druhé vítězství

Blansko B – Bohdalice 1:1 
(1:0), Juránek.

Domácí začali ve velkém stylu, 
jedna šance střídala druhou. Svůj 
tlak přetavili ve vedoucí branku, 
o kterou se po Matuškově při-
hrávce postaral Juránek. Vedení 
se jim ale nepodařilo přes dále 
trvající tlak i po změně stran po-
tvrdit a hosté z ojedinělé akce do-
kázali vyrovnat. 

Bořitov – Drnovice 0:0
Souboj dvou celků z čela tabul-

ky nakonec skončil spravedlivou 
remízou. Bořitov mohl prohrát 
i sáhnout po třech bodech. Velmi 
blízko jim byl v samotném závě-
ru, kdy veterán Šmerda uháněl 
sám na drnovického brankáře. 
Neprostřelil ho a zápas dospěl 
k plichtě.

Tišnov – Černá Hora 1:1 
(1:0), Honsnejman.
Černá Hora získala důležitý 

bod v zápase s favoritem. Ten vedl 
od 20. minuty, když jí gól dal její 
ještě nedávný hráč Panovský. Vy-
rovnal ve druhé půli po pěkném 
uvolnění od Flígla Honsnejman. 
Utkání skončilo dělbou bodů, 
vyznamenal se dvakrát domácí 
strážce svatyně Trávníček.

Kunštát – Ivanovice na Hané 
1:0 (0:0), Zámek.

Domácí jsou spokojení se zis-
kem tří bodů, jejich výhra ale 
měla být výraznější. Z celozápa-
sové převahy totiž vytěžili jen 
jeden gól. V 75. minutě na něho 
dosáhl po standardní situaci pře-
hozením brankáře hlavou Zámek. 
Hosté byli nebezpeční jen z brej-
ků a ty si Kunštátští pohlídali.

Medlánky – Olešnice 4:0 (1:0).
Zdá se, že Olešnice již rezigno-

vala. Šance na záchranu je pouze 
teoretická, Medlánky ji v sobot-
ním utkání přehrály.  (bh)
  1.  Tišnov  21  11  5  5  30:15  38 
  2.  Drnovice  21  10  8  3  27:14  38
  3.  Bohdalice  21  11  3  7  39:24  36
  4.  Bořitov  21  10  5  6  39:32  35 
  5.  Bosonohy  21  10  3  8  40:34  33
  6.  Kunštát  21  8  9  4  22:20  33
  7.  Medlánky  21  9  2  10  35:29  29
  8.  Svratka  21  8  4  9  36:37  28
  9.  Blansko B  21  7  5  9  30:39  26
  10.  Ochoz  21  7  5  9  26:38  26
  11.  Ivanovice  21  7  4  10  21:33  25
  12.  Rousínov B  21  6  6  9  26:27  24
  13.  Černá Hora  21  5  7  9  27:32  22
  14.  Olešnice  21  3  4  14  13:37  13 

hé v 78. minutě ránou pod břevno 
a hattrick završil pět minut před 
koncem z nenápadné akce.

Olomučany – Rudice 1:6 (1:2), 
Dědeček – Nejezchleb 2, Sehnal 
L., Matuška, Konečný, Paděra.

Domácí nepotvrdili jarní for-
mu. Po červených kartách jim sice 
chyběli klíčoví hráči, že utkání 
ale skončí takovým debaklem, asi 
nečekali. S hosty drželi krok jen 
do přestávky, pak odpadli a skóre 

narostlo až na děsivou šestku na 
jejich kontě.

Drnovice – Šošůvka 6:2 (1:2), 
Haničinec 2, Setnička J. 2, Crhák, 
Komárek – Petlach Mir., Odehnal.

Domácí sice otevřeli brankový 
účet utkání, pak ale Šošůvka oto-
čila a výsledek držela až do půle. 
Ze šaten se ale vrátily jiné Drnovi-
ce. Utkání zcela ovládly a soupeře 
zdecimovaly pěti góly.

Vysočany – Kořenec 4:3 (2:2), 

Přikryl R. 2, Slouka T., Hejč Jiří – 
Servus 2, Ševčík.

Kořenec překvapil rychlým gó-
lem, domácí ale dokázali otočit. Do 
šaten však dostali vyrovnávací bran-
ku. Po návratu z nich dvěma zásahy 
odskočili a přestože hosté snížili, 
Vysočany již tři body ubránily. 

Letovice – Lysice 2:0 (0:0), 
Hlaváček, Tesař. 

V Letovicích se hrál prachbídný 
fotbal. Pomyslnou výhru jednoo-
kého nad slepým si zajistili domá-
cí ve druhé pětačtyřicetiminutov-
ce. V 53. minutě dal první branku 
zpoza vápna Hlaváček, pečetil 
o sedm minut později po samo-
statném úniku Tesař.

Vavřinec – Lipovec odloženo 
pro nezpůsobilý terén. 
  1.  Sloup  21  13  3  5  49:29  42
  2.  Jedovnice  21  13  1  7  59:41  40 
  3.  Lipovec  20  12  3  5  48:25  39
  4.  Drnovice  21  11  4  6  57:43  37 
  5.  Doubravice  21  11  2  8  50:36  35 
  6.  Boskovice B  21  9  6  6  51:41  33 
  7.  Letovice  21  10  3  8  46:40  33
  8.  Vysočany  21  9  3  9  49:53  30 
  9.  Rudice  21  8  5  8  41:38  29
  10.  Šošůvka  21  8  3  10  53:58  27 
  11.  Kořenec  21  7  5  9  49:43  26 
  12.  Olomučany  21  7  3  11  32:55  24 
  13.  Lysice  21  5  3  13  25:64  18
  14.  Vavřinec  20  0  2  18  22:65  2

Sloup – Jedovnice 3:2.  Foto Pavel NovákSloup – Jedovnice 3:2.  Foto Pavel Novák

Tenisté. Mladí boskovič   tenisté zahájili mistrovské soutěže, když vyhráli skupinu pořádanou v Letovicích. Družstvo tvořili hráči Štěpán Žáček, Vojtěch 
Kuklínek, Marek Vašíček, Jiří Krajíček pod vedením trenéra Michala Gebela. Foto archiv * Turnaj. Neregistrovaní kuželkáři z okresní podnikové ligy 
zakončili sezonu úspěšným turnajem TOP CUP AMATER. Letošním vítězem se stal Miroslav Pernica (uprostřed)s pohárem.  Foto Petr Dvořák.

Z  

atletika

Pohár rozhlasu
Ml. žákyně, družstva: 1. Dvor-

ská, 2. Kunštát, 3. Gymnázium 
Blansko. 60 m: 1. Švábová (Oleš-
nice) 8,3, 2. Tóthová (Dvorská) 
8,4, 3. Ducháčková (Letovice) 8,5. 
600 m: 1. Fialová (Dvorská) 1:46,8, 
2. Staňková (Svitávka) 1:54,1, 
3. Slugeňová (Salmova) 1:55,3. 
4x60 m: 1. Dvorská 33,4, 2. Kun-
štát 34,3, 3. Letovice 34,5. Dálka: 
1. Hrubá (Dvorská) 439, 2. Mrázko-
vá (Rájec-Jestřebí) 407, 3. Jančíko-
vá (Olešnice) 406. Výška: 1. Hru-
bá (Dvorská) 141, 2. Kotoučková 
(Kunštát) 138, 3. Švábová (Olešni-
ce) 135. Kriketový míček: 1. Chlu-
pová (Erbenova) 51,32, 2. Ducháč-
ková (Letovice) 47,59, 3. Daňková 
(Erbenova) 43,10.

Ml. žáci, družstva: 1. Erbeno-
va, 2. Rájec-Jestřebí, 3. Lysice. 
60 m: 1. Klinkovský (Gymnázi-
um Blansko) 7,7, 2. Štencl (Kun-
štát) 7,9, 3. Kejík (Sušilova) 8,0. 
1000 m: 1. Brázda (Rájec-Jestře-
bí) 3:11,6, 2. Mareček (Dvorská) 
3:20,5, 3. Cihlář (Erbenova) 3:20,6. 
4x60 m: 1. Sušilova 32,0, 2. Rá-
jec-Jestřebí 32,1, 3. Kunštát 32,4. 
Dálka: 1. Štěpánek (Erbenova) 479, 
2. Kejík (Sušilova) 473, 3. Azzaya 
Azbayar (TGM) 462. Výška: 1. Ště-
pánek (Erbenova) 155, 2. Škorpík 
(Olešnice) 150, 3. Pernica (Gymná-
zium Blansko) 150. Kriketový mí-
ček: 1. Kohoutek (Salmova) 60,66, 
2. Musil (Salmova) 59,53, 3. Müller 
(Erbenova) 58,77.

St. žákyně, družstva: 1. Lysice, 
2. Slovákova, 3. Gymnázium Blan-
sko. 60 m: 1. Hlavoňová (Lysice) 
8,0, 2. Stloukalová (Slovákova) 
8,2, 3. Strejčková (Salmova) 8,2. 
800 m: 1. Klepalová (Gymnázi-
um Blansko) 2:31,8, 2. Zdrubecká 
(Rájec-Jestřebí) 2:45,5, 3. Sych-
rová (Lysice). 4x60 m: 1. Lysice 
32,7, 2. Slovákova 33,3, 3. Erbe-
nova 33,7. Dálka: 1. Strejčková 
(Salmova) 473, 2. Ošlejšková 
(Slovákova) 472, 3. Šindelková 
(Erbenova) 462. Výška: 1. Fran-
cová (Erbenova) 145, 2. Musilová 
(Lysice) 145, 3. Tatíčková (Lysice) 
140. Koule: 1. Altrichterová (Gy-
mázium Blansko) 9,25, 2. Ošlejš-
ková (Slovákova) 8,97, 3. Peňázo-
vá (Letovice) 8,25.

St. žáci: 1. Lysice, 2. Kunštát, 
3. Salmova. 60 m: 1. Kotlán (Lysi-
ce) 7,1, 2. Pernica (Jedovnice) 7,2, 
3. Daněk (Erbenova) 7,5. 1500 m: 
1. Kudláček (Lysice) 4:46,4, 2. Sed-
lák (Jedovnice) 4:52,5, 3. Barták 
(Salmova) 4:57,0. 4x60 m: 1. Rá-
jec-Jestřebí 29,9, 2. Kunštát 30,0, 
3. TGM 30,2. Dálka: 1. Doležel 
(Kunštát) 530, 2. Vojanec (Lysice) 
510, 3. Šebek (Sušilova) 506. Výš-
ka: 1. Vojanec (Lysice) 165, 2. Kot-
lán (Lysice) 160, 3. Šmídl (Letovi-
ce) 160. Koule: 1. Hradský (Lysice) 
11,84, 2. Pernica (Jedovnice) 11,73, 
3. Grünwald (Gymnázium Blansko) 
11,34. (bh)


