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Sloup zdolal Lysice a dál do  rá na čelo tabulky okresního přeboru

Souboj o lídra vyhrály Jedovnice
I.B 

Volejbalistky hrály na mistrovství republiky

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Pří-
mý souboj o lídra tabulky okres-
ního přeboru přilákal do Jedovnic 
nevídanou návštěvu. Domácí ne-
zklamali. Vavřinec podruhé v roč-
níku dosáhl na bod, překvapila 
Šošůvka v Letovicích.

Jedovnice – Lipovec 3:2 (2:1), 
Borek, Sehnal, Šot – Vágner V., 
Slouka, ČK: Koníček (L).

Šlágr kola o vedení v tabulce 
před návštěvou 350 diváků vyšel 
Jedovnickým. Vedli od 6. minu-
ty, vyrovnal exkluzivní trefou ze 
třiceti metrů Vágner. Těsně před 
půlí poslal domácí do vedení Se-
hnal, na 3:1 zvyšoval po vymete-
ní šibenice Šot. Lipovec již jen 
snížil. 

Olomučany – Boskovice B 0:0. 
ČK: Dvořáček – Kopecký Š.

Diváci se branky v zápase, který 
se odehrával převážně mezi šest-
náctkami, nedočkali. Více ze hry 
měli hosté, kteří se i častěji dostá-
vali do šancí, v koncovce jim ale 
chybělo více klidu či střeleckého 
štěstí.

Drnovice – Doubravice 3:1 
(1:0), Haničinec 2, Pavel J. – Da-
něk Jan.

Domácí byli po celý zápas jasně 
lepší. Skóre otevřel v první půli 
Haničinec, který navíc trefi l i břev-
no. Hosté sice ve 3. minutě druhé 
půle vyrovnali, ale to bylo z jejich 
strany vše. Bylo jen otázkou času, 
kdy se Drnovice prosadí střelecky. 
Povedlo se to znovu Haničincovi, 
v závěru pečetil Pavel. 

Vysočany – Rudice 2:2 (2:1), 
Poláček, Slouka J. – Pernica, Se-
hnal. 

Domácí nepotvrdili roli favori-

ta. Prohrávali od začátku brankou 
Pernici. Slouka a po deseti minu-
tách Poláček sice otočili skóre, po-
slední slovo ale měla opět Rudice. 
Na odpovídající remízu zarovnal 
stav zápasu Sehnal.

Letovice – Šošůvka 1:3 (0:1), 
Tesař – Krátký 2, Kuchař.

Letovické jaro je špatné. Zraně-
né hráče se nedaří nahradit a ten-
tokrát to využila naplno Šošůvka. 
Vedla od 18. minuty, po změně 
stran se Tesařovi podařilo vyrov-
nat. Hosté pak ještě dvěma góly 
strhli vítězství na svoji stranu.

Vavřinec – Kořenec 1:1 (1:0), 
Přikryl – Kuda. 

Ve Vavřinci slavili druhý bod 
v tomto ročníku okresního přebo-
ru. Hosté byli sice jasně fotbalo-
vější, na výhru jim to ale nestači-
lo. Domácí do půle vedli, Kořenec 
dokázal pouze Kudou vyrovnat.

Sloup – Lysice 3:0 (1:0), Bou-
da, Nečas, Trefi l.

Spanilá jízda Sloupu pokračuje. 
Lysice přijely s jasným cílem pří-
liš neinkasovat a nakonec se jim to 
vcelku podařilo. Domácí vedli po 
hlavičce Boudy po rohovém kopu. 
Další branky přidali ještě Nečas 
a Trefi l, zbývající šance skončily 
nevyužity i díky výborně chytají-
címu lysickému brankáři. 
  1.  Jedovnice  19  13  1  5  55:34  40
  2.  Sloup  19  12  3  4  46:24  39
  3.  Lipovec  19  11  3  5  45:25  36 
  4.  Doubravice  19  11  2  6  49:31  35 
  5.  Drnovice  19  10  4  5  51:40  34 
  6.  Letovice  19  9  3  7  43:35  30 
  7.  Boskovice B  19  7  6  6  44:39  27 
  8.  Vysočany  19  8  3  8  42:46  27 
  9.  Šošůvka  19  7  3  9  47:49  24 
  10.  Kořenec  19  6  5  8  41:38  23 
  11.  Rudice  19  6  5  8  34:37  23 
  12.  Olomučany  19  6  3  10  29:48  21 
  13.  Lysice  19  4  3  12  22:62  15
  14.  Vavřinec  19  0  2  17  22:62  2

Brno - V sobotu odstartoval 
v Brně seriál Vema mistrovství 
ČR v biketrialu 2011. Již tak dost 
široké startovní pole rozšířili i slo-
venští jezdci, kteří využili našeho 
podniku ke své nominaci na MS. 

Pod dohledem televizních ka-
mer se vždy nejvíce daří Vác-
lavu Kolářovi a i tentokrát to v 
nejvyšší kategorii Elite potvrdil, 
když zvítězil s velkým náskokem. 

Naopak Martinu Kakáčovi se 
v této třídě, také již tradičně úvod 
sezony nevydařil, když skončil 
desátý. V kategorii Junior jezdí 
letos posledním rokem Václav 
Gryc a i on se musel spokojit jen 
s „bramborovou“ medailí. Po loň-
ském druhém místě v kategorii 
Beginner postoupil do Juniorů i 
Michal Stloukal. Srdnatě bojoval 
s nástrahami obtížnějších tratí 

a výsledkem bylo pěkné deváté 
místo. Posledním rokem závodí 
v kategorii Minime Ondra Šenk. 
Ani jemu se vstup do sezony ne-
vydařil podle jeho představ a vý-
sledkem bylo páté místo.

Letošní Vema mistrovství ČR 
má sedm podniků. Počátkem 
června hostí mistrovství Evro-
py švédský Bjorkvik, v červnu 
a červenci proběhnou dva závo-

dy Evropského poháru ve Francii 
a Itálii a na konci července odces-
tují jezdci na mistrovství světa do 
Březové u Sokolova a španělské-
ho Sant Miguel de Campmajor. 
Celý seriál MČR bude zakončen 
v listopadu fi nálovým závodem 
na brněnském výstavišti v rámci 
veletrhu Sportlife. V Blansku bu-
deme moci povzbudit naše jezdce 
25. června. (rk, bh)

Kolář v biketrialové premiéře skončil první

Boskovice - Ve dnech 15. - 17. 
dubna proběhlo v nádherné spor-
tovní hale v Bílovci nedaleko Os-
travy první kolo mistrovství ČR ve 
volejbalu žaček. Jako vítěz přeboru 
Jihomoravského kraje se turnaje 
zúčastnily také hráčky TJ Minerva 
Boskovice. 

Hned první páteční zápas našeho 
družstva vyvrátil obavy, že budeme 
jen do počtu. Po výborném výko-
nu jsme porazili Hradec Králové 
2:1. V následujícím utkání jsme 
pokračovali v dobré hře, ale nako-
nec jsme po nezvládnutých kon-
covkách obou setů těsně podlehli 
Uherskému Hradišti.

Sobotní ráno nás nezastihlo 
v dobré formě a hned první zápas 
s domácím Bílovcem v bouřlivé 
atmosféře byl začátkem celodenní 
herní mizérie. Zbytečný respekt ze 
soupeřek a doslova strach z vlast-
ních chyb nám pak nedovolily 
předvést svoji hru, a tak jsme ne-
dokázali uhrát ani set v zápasech 
s Moravskou Třebovou, ani s poz-
dějším vítězem Olomoucí.

V neděli nás čekaly poslední dva 
zápasy s Libercem a Novým Vese-

lím. Liberec přijel do Bílovce jako 
papírový favorit, ale svými nepře-
svědčivými výkony nám umožnil 
dosáhnout druhého vítězství. Závě-
rečný zápas měl být po předchozím 
dobrém výkonu nejsnadnějším, 
protože tým Nového Veselí získal 
v celém dosavadním průběhu tur-
naje pouhé dva sety. Ale podcenění 
protivníka a postupně dostavující 
se únava udělaly své a soupeř tak 
zaznamenal jediný úspěch právě 
s naším celkem. 

Celkově však hodnotíme naše 
účinkování velice pozitivně, vždyť 
to byl turnaj družstev s nepoměrně 
větší hráčskou základnou a zkuše-
nostmi, takže i celkové sedmé mís-
to je v podstatě úspěchem. Někteří 
ani nevěděli, kde Boskovice leží, 
proto doufáme, že jsme udělali prv-
ní krok ke zviditelnění boskovické-
ho volejbalu. Trenéři J. Zemánek 
 a M. Meluzín

Zleva nahoře: M. Hrdá, Z. Zrůstko-
vá, M. Procházková, M. Chlupová, 
T. Přibylová, V. Ošlejšková. Zleva 
dole: J. Ryšavá, N. Kraváčková 
a G. Janků.  Foto archiv

Blansko - Po několikaleté pře-
stávce přivítá kuželna TJ ČKD 
Blansko o tomto víkendu 7. a 8. 
května opět jednu z vrcholných 
akcí v tomto sportovním odvětví. 
Mistrovství České republiky jed-
notlivců mužů. Na startu se obje-
ví osmačtyřicet nejlepších ze síta 
kvalifi kací. 

V prvním hracím dnu, tedy 
v sobotu, se koná první nához, 
který pošle do druhého fi nálového 
dne čtyřiadvacítku nejlepších pod-
le dosaženého pořadí. „Jsme rádi, 
že Česká kuželkářské asociace po-
věřila TJ ČKD Blansko pořádáním 
této soutěže. Je to ocenění dobré 
práce našeho výboru a oddílu ku-

želek,“ je spokojen předseda jed-
noty Michal Souček. 

Akce se koná pod záštitou 
radnice a za spolupráce s několi-
ka sponzory. „Chci touto cestou 
milovníky kuželkářského sportu 
upřímně na líté víkendové boje 
české elity pozvat, určitě se bude 
na co dívat,“ dodává.  (bh)

Blansko přivítá nejlepší kuželkáře

Znojmo - Finálový turnaj O pohár předsedy 
JmKFS se konal v úterý ve Znojmě. Blanenští 
chlapci ročníku 1998 neprohráli ani jeden zá-
pas a po dvanácti letech dosáhli na první místo. 
Z rukou předsedy JmKFS Pavla Blahy tak za-
slouženě převzali putovní pohár. Ve dnech 17. 
a 18. června se tento úspěšný výběr zúčastní 
moravského fi nále, které se uskuteční v Jakub-
čovicích. Velké poděkování patří všem hráčům 
a realizačnímu týmu ve složení Radek Majer 
(trenér), Jiří Pokoj ml. a Pavel Zmeko (asisten-
ti), kteří odvedli velice dobrou práci. 

Neztratil se ani mladší výběr hráčů ročníku 
1999, který sice rovněž neprohrál ani jeden zá-
pas, ale na prvenství to nestačilo a musel se 
spokojit s druhým místem. Taktéž hráčům to-
hoto výběru pod vedením trenéra Josefa Šmer-
dy a asistenta Luboše Šustra se sluší vzdát hold 
za vzornou reprezentaci.  (sy, bh)

Výběr má jihomoravský pohár

Úspěch. Vynikající úspěch dosáhli chlapci výběru OFS Blansko 
z ročníku 1998 na turnaji ve Znojmě.  Foto Jiří Sychra

A
Blanenští plavci o víkendu opět 

sbírali přední umístění. Na jubi-
lejním 25. ročníku závodů žactva 
a dospělých Cena Třebovské loko-
motivy proměnil Dominik Špaček 
v žákovské kategorii všech pět 
svých startů ve vítězství. 

Ve vodě soupeřil s plavci dva-
ceti oddílů a vyhrál nejen svou 
oblíbenou trať 100 m prsa v no-
vém osobním rekordu, ale i 100 
m polohově, 100 m motýlek, 
100 m znak a 50 m kraul. Mezi 
dospělými si zase dobře vedl Jan 
Vencel, který dohmátl první na 
stovce prsa, druhý na stovce mo-
týlek a polohový závod. V žákov-
ské kategorii děvčat se v prsařské 
stovce objevila na druhém místě 
Petra Pokorná a těsně za ní Vero-
nika Zamazalová. 

Ceny pro vítěze byly tento-
krát velmi netradiční a potěšily, 
ale především pobavily, všech-
ny zúčastněné. Místo medailí se 
totiž rozdávaly chleby, štrúdly, 
hanácké koláče, vánočky, okur-
ky, salámy, ba dokonce i toaletní 
papíry a pro dospělé pivo a víno. 
Blanenské družstvo odjíždělo 
z České Třebové s výslužkou, 
která připomínala víkendový ná-
kup v supermarketu. (vv)

Mí  nk. V obnovené tradici Memoriálu Věry Bušové-Gilkové po-
kračují blanenš   atle  . Na hlavní tra   800 m žen byla nejrychlejší 
Anna Tancerová z Přísno  c. Výsledky na internetových stránkách 
www.zrcadlo.net. Foto Bohumil Hlaváček

K   

Titul v podnikové lize kuželkářů  obhájilo DSB Euro. Na snímku nejlepší jed-
notlivci tře   A. Štrait, první J. Semrád a druhý R. Nezval. Foto P. Dvořák

Vítězství obhájilo DSB Euro

* TJ Sokol Černá Hora připravuje na 8. května další ročník Běhu Černou Horou 
– Memoriál MUDr. Jaroslava Hubky. Tato významná sportovní akce našeho regi-
onu je i v letošním roce zařazena do seriálu Okresní běžecké ligy a má obrovskou 
tradici i prestiž v běžeckém prostředí Jihomoravského kraje. Prezentace závod-
níků začíná ve sportovním areálu v Černé Hoře od 8 hodin, start prvního závo-
du je v 9 hodin. Kategorie, propozice, vítěze i časy včetně fotografi í můžete najít 
na www.beh.webnode.cz nebo na internetových stránkách městyse Černá Hora 
www.obeccernahora.eu.  (zpr)
* TJ Sokol Bořitov zve na silniční cyklistické závody O mistra Bořitova, které se 
uskuteční v neděli 8. května. Je vypsáno patnáct věkových kategoriích od 2 let po 
veterány, v dětských kategoriích se závodí i na odrážedlech a koloběžkách. Pre-
zentace závodníků je v 9.30 hod u obecního úřadu, zahájení závodu v 10 hod. od 
nejmladší kategorie.  (zpr)

Pokračovala I.B třída. Na pro-
gramu byla dvě okresní derby.

Bořitov – Olešnice 6:1 (2:0), 
Richtr J. 4, Klicpera, Koláček - 
Kalas.

Výsledek napovídá, jaký mělo 
utkání průběh. Domácí měli celý 
zápas pod kontrolou. Vedli již 
v poločase a po změně stran si ješ-
tě zastříleli. Hned čtyřmi branka-
mi se blýskl s chutí hrající domácí 
Jaroslav Richtr.

Blansko B – Černá Hora 1:1 
(0:1), Hanskut – Němec.

Domácí hned v úvodu zazdili 
Antalem tutovku a přišel trest. Ak-
tivně hrající Libor Němec napřáhl 
a bylo to 0:1. Hosté vycítili šanci 
na plný bodový zisk, který by jim 
v situaci na konci tabulky pomo-
hl. Tato vidina je ale paradoxně 
znervózněla a ve druhém poločase 
srovnal Hanskut na zaslouženou 
remízu.

Svratka Brno – Kunštát 1:2 
(1:0), Mihola, Truhlář. 

Kunštátští hráči dojeli do Brna 
s tajným plánem na zisk bodů. 
Ten však rychle vzal za své, pro-
tože domácí ve 12. minutě dali 
gól a notně povzbuzení pak byli 
lepším celkem. Druhá půle ale 
již patřila hostům, kteří dvěma 
brankami otočili skóre. Zbytek 
utkání již kontrolovali a jen smů-
la v koncovce je připravila o vý-
raznější výhru. 

Středeční dohrávka: Černá 
Hora – Medlánky 6:2 (4:0).  (bh)
  1.  Tišnov  19  11  3  5  29:14  36 
  2.  FKD  19  9  7  3  22:13  34 
  3.  Bohdalice  19  10  2  7  36:22  32
  4.  Bořitov  19  9  4  6  33:31  31
  5.  Bosonohy  19  9  3  7  36:27  30 
  6.  Kunštát  19  7  8  4  21:20  29
  7.  Medlánky  19  8 2  9  30:27  26 
  8.  Svratka  19  7  4  8  32:33  25 
  9.  Blansko B  19  7  4  8  29:33  25 
  10.  Ivanovice  19  7  4  8  20:27  25 
  11.  Ochoz  19  6  5  8  20:36  23 
  12.  Rousínov B  19  5  6  8  22:24  21 
  13.  Černá Hora  19  4  6  9  23:29  18 
  14.  Olešnice  19  3  4  12  13:30  13

Blansko B – Černá Hora 1:1. Foto Bohumil HlaváčekBlansko B – Černá Hora 1:1. Foto Bohumil Hlaváček


