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Divizní Blansko na domácí půdě vyhrálo a ze hřišť soupeřů následně přivezlo po jednom bodu

Anglický týden zvládli jeho hráči výborně

Bohumil Hlaváček

Blansko - Sérii tří těžkých 
zápasů v průběhu jednoho týdne 
blanenští fotbalisté zvládli. Po 
domácí výhře s Bystřicí přivez-
li po bodu z Líšně i Hodonína. 
Bohužel v prvním ze tří těchto 
utkání si zranil kolenní vazy Ra-
dim Bubeníček a bude s největší 
pravděpodobností několik týdnů 
chybět.

RSM Hodonín – FK Blansko 
1:1 (1:0), Müller. Blansko: Juran 
- Gromský (80. Vágner), Maška, 
Müller, Buchta - Pospíšil, Zouhar, 
Horáček, Nečas (74. Hepp) - Tr-
tílek (89. Michálek), Hansl (63. 
Pokorný).

Zápas začal pro hosty nešťast-
ně. Po několika minutách hry 
posoudil rozhodčí zákrok Jurana 
jako nedovolený a k všeobecné-
mu překvapení nařídil penaltu, 
kterou Stráník proměnil. Blanen-
ští hráli aktivně a ocitli se v šan-

cích, Nečas ani Müller je však 
nedali. V závěru půle zahrozili 
Hodonínští, ani oni ale neuspěli. 

Po změně stran byli aktivněj-
ší Blanenští. Na hřišti se popr-
vé v divizi objevil po zranění 
Pokorný a jeho přítomnost byla 
znát zejména při standardkách. 
Po jedné jeho střele se kopal roh. 
Pospíšil poslal pěkný míč na zad-
ní tyč na Müllera, a ten srovnal. 
V závěru ještě dvakrát Hodonín-
ské vychytal Juran a body se po 
zásluze dělily. 

Hráno ve středu
SK Líšeň – FK Blansko 1:1 

(0:0), Nečas. Blansko: Juran - 
Gromský (82. Michálek), Maška, 
Müller, Skoupý O. - Hepp (58. 
Nečas), Zouhar, Horáček, Buchta 
(59. Pospíšil) - Trtílek (78. Vág-
ner), Ullmann (31. Hansl). 

Těžký soupeř byl trochu osla-
ben, zkušený matador Richard 
Dostálek ale v jeho dresu ne-

chyběl. Blansko nakonec získalo 
bod, i když sahalo po třech a při-
šlo o ně až v nastaveném čase. 
Blanenští byli již oslabeni o na 
delší dobu zraněného kapitána 
Bubeníčka, jehož pásku si navlé-
kl zkušený stoper Maška.

Právě Dostálek jako první 
ohrozil hostující branku z trest-
ného kopu, Juran ale jeho pokus 
zneškodnil. Do líšeňské branky 
pak padl gól, pro ofsajd ale nebyl 
uznán. Pestrá hra byla následně 
provázena množstvím šancí na 
obou stranách, brankáři ale své 
týmy drželi.

Uhodilo až po návratu z kabin. 
V 62. minutě aktivně hrající Han-
sl nacentroval před líšeňskou sva-
tyni a střídající Nečas do ní míč 
pohotově z první uklidil. V 76. 
minutě pak vytáhl sudí přísně čer-
venou kartu pro Skoupého a po-
slal ho předčasně do sprchy. Pro 
domácí to byl signál k náporu. 
V 89. minutě ještě nastřelili jen 

tyč, ve druhé minutě nastavení 
se ale přece jenom radovali z vy-
rovnání. Přišlo po nešťastné teči 
jinak dobře hrajícího Müllera do 
vlastní sítě. 

Minulou sobotu
FK Blansko – SK Bystři-

ce nad Pernštejnem 3:0 (0:0), 
Ullmann 2, Gromský. Blansko: 
Juran - Gromský, Maška, Müller, 
Skoupý - Zouhar, Bubeníček (55. 
Buchta), Horáček (89. Michálek), 
Pospíšil (46. Hepp) - Hansl (58. 
Ullmann), Trtílek (84. Vágner).

V dresu Blanska se objevila 
na závěrečnou půlhodinu nová 
akvizice – dvacetiletý Ondřej 
Ullmann z boskovické juniorky. 
A jak se ukázalo, byl to skvělý 
tah. Po bezbrankovém poločase, 
v němž se šance střídaly na obou 
stranách, došlo nejprve po deseti 
minutách k nepříjemné události. 
Po souboji zůstal na zemi kapitán 
Blanska Bubeníček se zraněným 

kolenem a musel být odvezen při-
volaným sanitním vozem na ošet-
ření do nemocnice. Nepříjemně 
zaskočení domácí se ale dokázali 
zkoncentrovat a rozhodnout utká-
ní ve svůj prospěch. Běžela 77. 
minuta. Hepp se probil středem, 
našel Buchtu, který posunul míč 
na Ullmanna a pro něho nebyl 
problém ve vyšachované obraně 
trefi t odkrytou branku. Další smr-
tící ránu zasadil hostům po Trtíl-
kově gólu Gromský o tři minuty 
později. V samém závěru pak opět 
Ullmann pečetil znovu po krásné 
akci třetí brankou. Výsledek byl 

nakonec pro solidně hrající hosty 
až příliš krutý.
  1.  V. Meziříčí  7  5  1  1  10:3  16
  2.  Bystrc  7  4  2  1  18:9  14
  3.  Rosice  7  4  1  2  13:8  13
  4.  Líšeň  7  4  1  2  10:7  13
  5.  Stará Říše  7  4  1  2  11:9  13
  6.  Vyškov  7  2  4  1  12:8  10
  7.  Polná  6  3  1  2  9:6  10
  8.  Vrchovina  7  3  1  3  5:7  10
  9.  Blansko  7  2  3  2  12:9  9
  10.  Bystřice  7  2  3  2  9:10  9
  11.  Tasovice  7  2  2  3  7:10  8
  12.  Hodonín  7  1  4  2  4:6  7
  13.  Pelhřimov  7  2  1  4  10:16  7
  14.  Bohunice  6  1  2  3  9:13  5
  15.  Uh. Brod  7  1  2  4  6:14  5
  16.  Napajedla  7  0  1  6  4:14  1

Akce. Petr Gromský dává nádherně druhou branku v zápase pro   Bystřici. Foto 4x Bohumil Hlaváček

Sobota 21. září v 16.00 hod.

FK Blansko – TKZ Polná

Pozvánka na fotbal

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Boskovice - Tři pódiová umís-
tění, to je bilance Moravec Teamu 
z fi nále nejvyšší národní soutěže 
horských kol v olympijské dis-
ciplíně cross country. Český po-
hár byl zakončen minulou neděli 
závodem, který na novém místě 
v Boskovicích právě jako domácí 
oddíl pořádal. Nová trať se záze-
mím westernového městečka ved-
la především po přilehlých lesích 
a s atraktivními kulisami Divoké-
ho Západu a dinoparku s modely 
prehistorických ještěrů. Délka 
jednoho okruhu měřila 5,4 km se 
sice malým převýšením, ale se 
spoustou technických pasáží a sin-
gl trailů navíc ztížených písčitým 
podkladem trati. 

První odstartovali v devět hodin 
žáci a žákyně od 11 do 14 let na 
zkrácené variantě okruhu, který 
ale nebyl ochuzen o průjezd mezi 
dinosaury ani po náměstí wester-
nového městečka. Mezi chlapci si 
se dvěma okruhy nejlépe poradil 
David Zadák s Cykloteamu Ost-
rov v čase 24:33, ale neztratili se 

ani domácí - za blanenský ACT 
Lerak osmý Štěpán Stloukal a za 
Moravec Team Tomáš Tlamka 
z Okrouhlé v absolutním pořa-

dí 21., ale ve svém ročníku nej-
lepší závodník. Děvčata musela 
absolvovat stejnou trať i délku zá-
vodu, v cíli byla nejdříve Monika 
Kučerová BIKE PRO RACING za 
0:27:53 a i zde by podle ročníku 
pro Moravec Team zvítězila Tere-
za Obořilová v absolutním pořadí 
na 12. příčce.

Po nich na plnohodnotný okruh 
vyráželo nejpočetnější pole startu-
jících dnešního dne – kadeti 15 až 
16 let. Kluci, kteří nemají strach 
pouštět se do terénu bez zábran 
museli absolvovat celkem 3 kola 
a tak se jel závod v podání vítěze 
Marcela Boguslawskeho z Polska 
v čase 50:34. V této kategorii má 
domácí Moravec poměrně vyrov-
nanou skupinu Filip Koukal 14., 
Jiří Štěpaník 17. a Patrik Kolář 19. 

Spolu s kadety startuje katego-
rie Expert – muži, kteří povětšinou 

pracují a studují a nejsou tak pro-
fesionálními jezdci. V tomto závo-
du se barvy Moravce už dostaly na 
stupně vítězů, Petr Bořil na stříbr-
ný a Tomáš Tlamka na bronzový 
stupínek, nestačili tak pouze na 
Michala Kozla z EP ENERGX 
MERIDA. Za touto kategorií ješ-
tě odstartovali muži nad 30 let – 
Masters. I zde se dokázal a to hned 
vítězstvím prosadit závodník z re-
gionu Milan Šustek z Blanska. 

Samostatný start mají v progra-
mu Českého poháru junioři, elitní 
kategorie závodící i na světových 
kolbištích. Na start se tak postavila 
první z hvězd boskovického závo-
du, nadějný český biker Jan Vastl, 
pátý z mistrovství světa v Jihoaf-
rické republice a po pěti okruzích 
si také přijel pro vítězství. Adam 
Sekanina z Moravce absolvoval ve 
stejný čas reprezentační výjezd na 

silničních závodech v Itálii a tak 
jediným domácím zástupcem byl 
25. Lukáš Gregor.

Odpolední program patřil nej-
dříve ženským kategoriím. Elit-
ní kategorii žen ovládla česká 
olympionička Tereza Huříková ze 
Specialized Racing s více jak tří 
minutovým náskokem na zbylých 
patnáct startujících žen. Po dojez-
du do cíle pochválila okruh slovy: 
„Trať byla zábavná, výživná, hez-
ká, technická, žádná nuda.“

Sedmičlenné pole juniorek 
za účasti Barbory Průdkové BI-
KE2000 a Denisy Bartizalové ne-
mělo jasnou favoritku a obě dívky 
dělilo v cíli jen 13 sekund, ostatní 
ale zaostali o více jak osm minut. 
Snad bude početně slabá kategorie 
v následujících letech doplňová-
na dorůstajícími kadetkami, které 
startovali v poslední vlně.

Horských kol znalí domácí di-
váci čekali právě na start kadetek, 
15 až 16 letých děvčat. Po zlém 
začátku sezóny a kvůli přetržené-
mu řetězu nedokončenému mis-
trovství republiky si Adéla Šafářo-
vá nejdříve spravila chuť při startu 
v Peci pod Sněžkou na předcháze-

jícím Českém poháru. Členka Mo-
ravec Teamu a obyvatelka Bosko-
vic měla proti soupeřkám výhodu 
domácího prostředí a znalosti trati, 
což dokázala zúročit ve vítězství, 
které ji nakonec pomohlo k celko-
vému druhému místu v celém se-
riálu. Tímto prvenstvím tak jezdci 
Moravec Teamu zkompletovali 
medailovou sbírku a tím se závod 
v Boskovicích stal nejúspěšnějším 
v sezóně 2013.

Vrcholem dne byl odpoledne 
start mužů Elite se dvěma českými 
olympioniky Ondřejem Cinkem 
a Janem Škarnitzlem. Ondra má 
letos vynikající formu, kdy prvním 
rokem mezi elitou dokázal ve Svě-
tovém poháru v Andoře dojet dru-
hý, v minulém týdnu na mistrovství 
světa obsadil 8. místo a neunikl mu 
ani český mistrovský titul. O svém 
pořadí rozhodl nástupem už ve tře-
tím kole ze sedmi a svým soupe-
řům odjel a s časem 1:49:11 závod 
i vyhrál. Mezi zmíněnou českou 
dvojici se v cíli ještě vklínil Maďar 
András Parti. Slavnostní vyhlášení 
s výstřely pistolníků zakončilo ne-
jen fi nálový závod, ale i celý seriál 
Českého poháru 2013.

Jezdci Moravce v Boskovicích: Zlato, stříbro, bronz
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