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SPORT

I.B ęţŃĉĆ
Blansko B – Bosonohy 1:4
(1:2), Pernica.
Domácí se propadli do sestupových příček a v důležitém utkání
navíc zklamali. A to i přesto, že
měli v sestavě hned čtyři hráče ze
soupisky áčka. Bosonohy se hrou
více bavily a po chybách v blanenské obraně šli do dvoubrankového vedení. Pernica sice snížil
z přísně nařízené penalty, po změně stran ale hosté znovu dvakrát
využili dvě zaváhání v domácí
defenzivě a urvali zasloužené tři
body.
Rousínov B – Bořitov 3:4 (0:2),
Klicpera 2, Koláček, Málek.
Bořitovští již nepokrytě pošilhávají po postupu a dokázali to
i v Rousínově. Po dvou Klicperových gólech sice domácí srovnali
hru, třetí branku však opět po návratu ze šaten dali hosté. Následně přišlo snížení stavu na 1:3, Bořitov však opět dokázal odskočit.
V závěru se sice ještě strachoval
o výsledek, slepené trefy hostí
však přišly pozdě.
Černá Hora – Ivanovice 2:0
(2:0), Flígl, Němec.
Černá Hora pokračuje v jarní
cestě za záchranou. O její výhře se
rozhodlo ještě v první pětačtyřicetiminutovce. Ve 14. minutě se po

Ráječtí a Ráječkovští hráli v nepohledném derby bez branek
centru Honsnejmana nejprve trefil
Flígl. Pojišťovací branku přidal ze
své typické parkety Němec, když
z přímého kopu obstřelil přesně
zeď hostujícího celku.
Kunštát – Ochoz 2:0 (1:0),
Španěl, Tesař.
Skóre otevřel Ondřej Španěl
přízemní střelou, na kterou gólman Ochozu nedosáhl. Uklidnění
přinesla druhá branka z úvodu
druhé části hry, o kterou se postaral Tesař. Skvrnou na utkání se
stala situace ze závěru, kdy musela
rozhodčí utkání třikrát sáhnout pro
červenou kartu. Dvě viděli domácí, jednu hráč hostí.
Svratka Brno – Olešnice 4:0
(1:0), podrobnosti nehlášeny.
Sestup Olešnice se definitivně
potvrdil.
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Boskovice zaútočily na postup
FC Moravský Krumlov –
MKZ Rájec-Jestřebí 0:0. RájecJestřebí: Němeček – Geschvantner, Macík, Palkaninec, Krempaský – Blatný, Holý, Navrátil (80.
Misař), Hrůza – Cabadaj, Ostrý.
Ráječtí sehráli výborné utkání. Od třinácté minuty sice hráli
v deseti bez vyloučeného obránce
Krempaského, přesto proti tlačícím domácím udrželi čisté konto.
Po změně stran se hosté dostali
i do šancí, Moravský Krumlov ale
několikrát podržel skvěle chytající brankář.

Bohumil Hlaváček
Blanensko a Boskovicko – Po
minulém víkendu, který přinesl
mimo jiné vcelku nudné bezbrankové derby mezi Rájcem a Ráječkem, Olympia udolala vedoucí
Bohunice a před Boskovicemi,
které doma nezaváhaly se Znojmem, se opět objevila šance na
prvenství v soutěži. Ráječtí remizovali v Moravském Krumlově.
FC Boskovice – FK IE Znojmo 4:1 (0:0), Bárta, Fojt, Koudelka, Preč. Boskovice: Švéda – Horák Jak., Václavek, Martínek P.,
Adamec – Fojt, Martínek L., Preč,
Koudelka – Bárta, Janíček.
Pod boskovickým hradem se hrál
pěkný fotbal. V první půli ještě bez
branek, pak se ale pomyslné hráze
protrhly. Načal to zkušený bomber Bárta, další zásah přidal Fojt.
A když domácí podržel Švéda, nadějný výsledek trval dál. Pak se do
šance prodral Adamec a po faulu na
něho se kopala penalta. Míč si postavil Koudelka a nezaváhal. Deset
minut před koncem sice hosté snížili, Preč ale ještě přidal čtvrtou tre-

Rájec-Jestřebí – Ráječko 0:0.
fu do znojemské sítě. „Myslím, že
jsme vyhráli zaslouženě,“ nebál se
jednoznačného zhodnocení utkání
trenér Jiří Vorlický.
SK Olympia Ráječko – Tatran
Brno Bohunice 1:0 (1:0), Tenora.
Ráječko: Kučera – Bartoš, Maška,
Tenora, Koutný – Štrajt, Kupský,
Sehnal J., Jarůšek – Neděla (78.
Badura, 88. Kopecký), Starý.
Favorit odjel s prázdnou. Bohu-

Foto Bohumil Hlaváček
nice byly sice fotbalovější, nedostaly se však do vážnější šance. Jediný gól zápasu padl ve 30. minutě
po rohu Štrajta, když se na zadní
tyči trefil hlavou Tenora. Ve druhé
půli se mohli domácí dočkat ještě zvýšení, zejména Starý zazdil
několik tutovek. Netrefil se ani
Kopecký v závěru v netypické roli
útočníka, radost z cenné výhry ale
Olympii zůstala.
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Ondřej Šenk skončil na stupních vítězů

Blansko B – Bosonohy 1:4.

ZĕėġěĞ OFS
* Okresní finálový turnaj st. i ml.
přípravek bude sehrán v sobotu
4. června. Zástupci vedoucích oddílů
v jednotlivých skupinách si na zasedání STK vylosovali turnajová čísla.
Propozice zašle sekretář OFS do jednotlivých oddílů.
* DK projednala a rozhodla o výši
trestů vyloučených hráčů a vykázaných funkcionářů jednotlivých
fotbalových oddílů z mistrovských
utkání 22., 24. a 29. kola mužů, 17.
kola dorostu a 20. kola žáků. Nepodmíněné tresty: Kakáč Karel (Lažany) – zákaz výkonu funkce nepodmíněně a pobytu na hráčské lavici
jako příslušník družstva do 31. 8. ,
Podrazil Zdeněk (Lažany) – 4 SU,
Mora David (Lažany), Krejčíř Martin (Valchov), Eliáš Radek (Bukovina), Vaško Jaroslav (Vísky) – 2 SU,
Daněk Ladislav (Kotvrdovice), Kohoutek Pavel (V.Opatovice), Hájek
Pavel (Doubravice) – 1 SU.
(sy)

Foto Bohumil Hlaváček

Hamry nad Sázavou - Dalším
závodem pokračoval seriál Vema
Mistrovství ČR v biketrialu, tentokrát v Hamrech nad Sázavou. Propršený závod byl bohatý na trestné
body, neboť pořadatelé postavili
velice obtížné tratě. Jednalo se totiž o další z nominačních závodů
na MS. Blanenský Ondřej Šenk

v náročném závodě protrhl svoji
smůlu a poprvé v letošní sezoně
stanul na stupních vítězů.
V Elitě si nejlépe vedl opět
Václav Kolář, kterému mokré
tratě vyhovují a s náskokem dvaceti bodů zvítězil. Martin Kakáč
se stále nemůže dostat do loňské
formy a skončil devátý. Junior Mi-

chal Stloukal zajel sedmé místo.
V kategorii Minime Ondra Šenk
tentokrát porazil svého největšího
rivala Matěje Popelku z Olomouce, nestačil pouze na slovenského
jezdce Kolárika.
V poháru Hobby a začínajících
jezdců startovali Miloslav Gryc
(9. místo ), Jakub Audy (6. místo),

Velké Opatovice hostily tradiční olympiádu prvňáčků
Velké Opatovice - Dvě stě
dvacet šest mladých sportovců
z 27 základních škol z Blanenska,
Svitavska, Prostějovska a Prahy se
ve Velkých Opatovicích zúčastnilo
13. ročníku Olympiády dětí a mládeže 1. ročníků.
„Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách - v běhu na 50 m, v běhu na
400 m, ve skoku dalekém z místa
a v hodu kriketovým míčkem v kategoriích chlapci a dívky. Prvních
šest míst v každé disciplíně i kategorii bylo bodově ohodnoceno. Závodníci, kteří absolvovali všechny
uvedené disciplíny, byli zařazeni
do atletického čtyřboje,“ řekl za
organizátory Vlastimil Slepánek
s tím, že sportovní zápolení bylo
zpestřeno Pohádkovým lesem, kde
se děti setkaly s pohádkovými postavičkami, s jejichž pomocí plnily
různé úkoly. Nechyběla tradičně
ani výtvarná soutěž.

Foto Pavel Šmerda

Už podruhé dorazily do Velkých
Opatovic prvňáčci až z Prahy.
„Hned z několika důvodů. V Praze ani nikde jinde po republice
pro prvňáčky nic takového jako
tady není. Za druhé náš pan ředitel
pracoval dlouho v olympijském
výboru a má tedy k této oblasti
velmi blízko. A v neposlední řadě
já odtud pocházím a tatínek akci
organizuje,“ uvedla členka pražské výpravy Simona Slepánková
s tím, že v Praze se zatím nikdo
k podobné iniciativě neodhodlal.
„Ani nevíme, že by se chtěl do ní
někdo pustit,“ doplnila.
Výsledky, kluci 50 metrů:
1. Bohatec (Boskovice – 9. května), 2. Konečný (Adamov), 3. Přichystal (Boskovice – Slovákova),
400 metrů: 1. Štěpánek (Praha),
2. Pospíšil (Boskovice – Slovákova), 3. Stříž (Boskovice – 9. května), hod kriketovým míčkem:

Plavci bojovali v kvalifikacích v Blansku a Brně
Věra Vencelová
Blansko, Brno - Blanenský
plavecký oddíl pořádal minulou
sobotu krajskou kvalifikaci na
letní Poháry Moravy a Slezska
desetiletého a jedenáctiletého
žactva. Mistrovské soutěže se
uskuteční v první polovině června v Karviné a Prostějově.
V blanenském bazéně se sešlo
více než sto padesát plavců z deseti jihomoravských oddílů, které
se zájmem sledovalo z balkónu
jen o něco méně diváků, převážně rodičů. Jako každý rok, i letos
měli největší zastoupení brněnské
oddíly, které si také odvezly nejvíce medailí. Ani domácí plavci
se však nenechali zahanbit. Jedenáctiletý Zdeněk Kocián vyhrál polohovou dvoustovku a na
poloviční trati doplaval druhý.
Bára Pokorná ve stejné kategorii
vybojovala bronz na dvoustovce
kraul a medaili stejné hodnoty
si odnesla i Viktorie Grmelová
za padesátku motýlek. Tito plavci by měli mít start na Poháru
v Prostějově jistý.
Mezi nejmladšími devítiletými plavci, kteří budou startovat
na republikové soutěži až příští

Tomáš Holcner (8.místo) a Patrik
Polcer (7.místo).
Příští víkend reprezentují blanenští Kolář, Kakáč a Šenk Českou
republiku na mistrovství Evropy ve
Švédsku, tak držte palce. Z těchto
závodů vám přivezeme i reportáž,
kterou budete moci zhlédnout na
programu ČT 4 SPORT.
(jak)

rok, si velmi dobře vedla Barbora
Sedláková, která se na bronzový
stupínek postavila hned třikrát.
Začínající plavec Radim Švarc
zvládl všechny plavecké styly v
polohové stovce na jedničku a zís-

Hana Kopřivová.

kal zaslouženě bronzovou medaili. Ještě lépe než domácí plavci si
vedlo boskovické družstvo, které
získalo čtrnáct cenných kovů.
Medailový koncert předvedla
Zuzana Vorlová, která zastupova-

Foto Věra Vencelová

la desetileté žactvo a bodovala ve
všech šesti startech, jedenáctiletý
borec Jakub David byl úspěšný
čtyřikrát a rovněž jedenáctiletý
Vojta Přibyl jednou. Nejmladší
boskovický plavec Filip Tlamka
si doplaval pro dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili.
Blanenští a boskovičtí plavci
pak absolvovali o uplynulém víkendu krajskou kvalifikaci na letní mistrovské šampionáty mladšího žactva do Kopřivnice a staršího žactva do Plzně. Za blanenské by měl v Kopřivnici startovat
Radek Burian, který v Brně získal
tři bronzové medaile.
Do Plzně pravděpodobně pojedou blanenská děvčata Hana
Kopřivová, Petra Pokorná a Veronika Zamazalová. Nejlépe se
v Brně dařilo Haně Kopřivové, která posbírala pět medailí,
z toho dvě zlaté na dvoustovce
a padesátce kraul. Petra Pokorná
vybojovala v prsařských disciplínách také dvě zlaté a k nim přidala jednu stříbrnou za dvoustovku
polohově.
Do celkového počtu čtrnácti medailí pro Blansko přispěla
ještě třemi stříbry Veronika Zamazalová. Na kvalifikaci chyběl

blanenskému družstvu Dominik
Špaček, který si těsně před závody pohmoždil nohu a nemohl
startovat. Doufejme, že bude do
mistrovství ČR v Plzni, které
bude za čtrnáct dnů, a kde se
očekávají z jeho strany medaile,
v pořádku.
Kvalifikační časy bude tedy
muset posbírat z jiných závodů
zaplavaných v tomto roce. Naštěstí ale všechny disciplíny přihlašované na MČR má odplavány,
i když některé na padesátimetrovém bazénu, což znamená, že
budou o něco horší, než by byly
na brněnské pětadvacítce.
V této starší kategorii se také
v Brně na Lesné výborně předvedli svěřenci boskovické Minervy Anna Tlamková a Martin Pospíšil. Vynikající kraulařka Anna
Tlamková zvítězila ve všech pěti
kraulových disciplínách a na poslední šestý start, kterým byla
stovka motýlek, získala bronz.
Jen o něco méně úspěšný byl
Martin Pospíšil, který se výrazně
zlepšil a vybojoval čtyři stříbrné
a jednu bronzovou medaili. I tito
plavci budou zcela určitě reprezentovat Boskovice na letním
šampionátu v Plzni.

1. Lajšner (Úsobrno), 2. Hanák
(Svitávka), 3. Brandejský (Blansko – Dvorská), skok z místa:
1. Pros (Boskovice – Sušilova),
2. Valík (Jevíčko), 3. Konečný
(Adamov), čtyřboj: 1. Bohatec
(Boskovice – 9. května), 2. Konečný (Adamov), 3. Přichystal
(Boskovice – Slovákova). Dívky,
50 metrů: 1. Hlaváčková (Boskovice – 9. května), 2. Boušková
(Blansko – TGM), 3. Kolářová
(Benešov), 400 metrů: 1. Manová
(Blansko – Dvorská), 2. Boušková,
3. Křížová (obě Blansko – TGM),
hod kriketovým míčkem: 1. Křížová (Blansko – TGM), 2. Petrů
(Svitávka), 3. Jelínková (Žďárná),
skok z místa: 1. Pečinková (Boskovice – 9. května), 2. Křížová
(Blansko – TGM), 3. Petrů (Svitávka), čtyřboj: 1. Křížová (Blansko – TGM), 2. Petrů (Svitávka), 3.
Boušková (Blansko – TGM). (pš)

PĔğěġēĐĆ
Mládežnický fotbalový turnaj ročníků 2001 – 2003, který
u nás nemá obdoby, proběhne již
11. června. V rámci oslav devadesáti let fotbalu v Boskovicích
se vedle domácích mladíků představí stejně staří hráči nejslavnějších a nejlepších klubů působících na českém i slovenském
území.
„V jeden den se na hřišti potkají
děti, které hrají fotbal na různých
úrovních. Ať už zájmově, výkonnostně nebo vrcholově. Jistotou je
účast více než tři sta dětí ve věku
sedm až deset roků,“ uvedl hlavní
organizátor Jiří Vorlický.
Skupina 2002: FC Boskovice,
Zbrojovka Brno, Sparta Praha,
Baník Ostrava, Sigma Olomouc,
Slovan Bratislava, Mladá Boleslav, Hradec Králové.
Skupina 2002 II: FC Boskovice, Zbrojovka Brno, Sparta Praha, Svitavy, Slovácko, FC Vítkovice, Milevsko.
Skupina 2001: FC Boskovice, Kuřim, Pardubice, Pečky, FC
Vítkovice, Povážská Bystrica,
Mikulov.
Skupina 2003: FC Boskovice
modrá, Blansko, FC Boskovice
červená, Pardubice, Mikulov,
Ďáblice, Slovan Bratislava. (bh)

