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Šachový klub Maccabi Bos-
kovice zve milovníky králov-
ské hry na 13. ročník turnaje 
čtyřčlenných družstev O čer-
nohorský soudek. Akce se 
koná v boskovické Sokolovně 
v neděli 8. května, prezence 
od 8 do 8.30 hod. 

KONTAKT NA KONTAKT NA 
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Blansko je neustále
v sestupovém pásmu

Dudík a Přikryl řádili v Chocni

Blansko – Konice 2:2. Foto Josef MikulášekBlansko – Konice 2:2. Foto Josef Mikulášek

INZERCE

Bohumil Hlaváček

Blansko - Blanenští fotbalisté 
přijeli v neděli s prázdnou z Pel-
hřimova, na tři body nedosáhli ani 
o týden dřív. Jen remíza s Konicí, 
která je jejich soupeřem v boji o zá-
chranu, příliš klidu funkcionářům 
ani fanouškům nepřidala.

Pelhřimov – Blansko 2:0 (0:0). 
Branky: 53. Málek, 62. Liška. 
Blansko: Švancara - Kuda (66. 
Šíp), Kolář, Pokoj (70. Klimeš), 
Bubeníček - Hájek - Nečas, K. Ja-
níček (48. Oulehla), Farník, Dole-
žel – Karásek.

Do zápasu skočili lépe domácí 
a hned dvakrát ohrozili Švanca-
rovu branku. Jejich tlak pokračo-
val a Blanenští se za celý poločas 
zmohli jen na Karáskovu hlavičku 
po přímém kopu Farníka.

Obraz hry se nezměnil ani po 
přestávce. V 53. minutě orazítko-
val Liška ještě břevno, ale o minutu 
později již jeho spoluhráč Málek 
protlačil míč za Švancarova záda. 
Hosté téměř kontrovali, Karásek 
ale ve dvou šancích po sobě neu-
spěl. Rozhodla 62. minuta, v níž 
Blansko po Liškově trefě kapitulo-
valo podruhé. „Jsem z našeho vý-
konu hodně zklamaný. Přiznávám, 
že výše porážky je pro nás milosrd-

ná, mohlo to být i víc,“ řekl blanen-
ský trenér Tomáš Šenk.

Blansko – Konice 2:2 (2:1). 
Branky: 6. Hájek, 26. Farník - 21. 
Blaha, 65. Kryl. Blansko: Sehnal - 
Kuda (46. Šíp), Kolář, Pokoj, Bu-
beníček - Nečas (77. Oulehla), K. 
Janíček (85. Bezděk), Hájek, Dole-
žel - Karásek, Farník (C). 

V 6. minutě Doležel v šanci za-
váhal a kopal se roh. Z něho Farník 
našel na bližší tyči Hájka a ten pa-
tičkou překonal Kmecika. Blansko 
dál tlačilo a vypadalo to, že má 
zápas pevně v rukách. Z náhodné 
šance hostí ale Blaha dokázal vy-
rovnat. Domácí znejistěli, klid na 
jejich kopačky znovu vrátila až 
Farníkova přesná trefa na 2:1.

Po návratu z kabin se fotbal vy-
tratil. Hosté vycítili šanci a po rohu 

vyrovnal v 65. minutě Kryl. Do-
mácí se nedostali ve zbytku utkání 
zpod pomyslné deky, která na nich 
přistála a zápas dospěl k remíze. 
„Máme sice bod, ale ten je v naší 
situaci hodně málo,“ povzdechl do-
mácí kouč Tomáš Šenk.
 1. Hodonín 22 11 6 5 38:22 39
 2. Vyškov 22 11 5 6 36:20 38
 3. Otrokovice 22 11 3 8 39:28 36 
 4. Rosice 22 10 4 8 36:26 34
 5. Pelhřimov 22 9 7 6 36:30 34 
 6. Žďár 22 9 6 7 39:27 33
 7. V. Meziříčí 22 8 7 7 31:35 31
 8. Třebíč 22 6 12 4 26:20 30 
 9. Vrchovina 22 8 6 8 17:17 30 
 10. Sparta 22 7 8 7 22:24 29
 11. Tasovice 22 8 5 9 35:40 29
 12. Bystrc 22 7 8 7 23:36 29 
 13. Konice 22 5 8 9 29:36 23 
 14. Blansko 22 6 4 12 22:40 22
 15. Napajedla 22 4 8 10 27:36 20
 16. Uh. Brod 22 5 5 12 16:35 20

Choceň - Ve fi nále play-off 
3.  igy stolního tenisu se utkaly dva 
nejlepší týmy po základní části. 
Choceň byla v tomto duelu horkým 
favoritem, vždyť má ve svém týmu 
hráče s bohatou prvoligovou minu-
lostí Radka Gregořicu a Ondřeje 
Čopiána, navíc pro domácí hrálo 
i to, že v základní části dokáza-
li Blansko dvakrát porazit. Hosté 
se na utkání ale skvěle připravili. 
Famózní Luboš Dudík mocně pod-
porovaný skvěle hrajícím Alešem 
Přikrylem režírovali první výhru 
Blanska v boji o postup do 2. ligy.

US Steinerová Choceň – TJ 
ČKD Blansko 6:9. Body: Dudík 4,5, 
Přikryl Aleš 3,5 Kvíčala David 1. 

Utkání se od samého začátku 
vyvíjelo lépe pro Blansko. Hned 
v úvodní čtyřhře dokázala dvojice 
Dudík, Přikryl, proč jsou krajský-

mi přeborníky a Čopiána s Grego-
řicou porazili poměrem 3:1. Pak 
sice zaváhal Stanislav Mikula, ale 
když Dudík doslova smetl ze stolu 
jedničku domácích Gregořicu 3:0, 
bylo Chocni jasné, že přes tohoto 
hráče budou sbírat body jen velmi 
těžko. Hned v následném utkání si 
poradil Přikryl se Šimonkem a Kví-
čala nestačil na Čopiána. Blansko 
vedlo 2:3. Mikula pak podlehl Gre-
gořicovi a Dudík si poradil se Ši-
monkem 3:1. 

A pak přišlo neuvěřitelné drama 
se šťastným koncem pro Blansko, 
utkání Čopián - Přikryl. Aleš po-
dal svůj nejlepší výkon za několik 
posledních let a porazil favorizo-
vaného soupeře 3:2. Poté v souboji 
čtverek porazil Kvíčala Mikulecké-
ho 3:1 a Blansko rázem vedlo 6:3. 
V dalším zápase bohužel prohrál 

trochu smolně Mikula se Šimon-
kem 2:3, když ale Dudík přejel 3:0 
i Čopiána, udržovalo si Blansko 
stále tříbodový odstup. Choceň 
ještě snížila výhrou Gregořici nad 
Kvíčalou na 5:7. Naštěstí Aleš Při-
kryl dokázal svoji pohodu udržet 
i v zápase s Mikuleckým, kterého 
porazil 3:1 a Blansku tak chyběl 
k výhře jediný bod. První mečbol 
sice odvrátil Čopián, když pora-
zil Mikulu, Luboš Dudík ale pře-
kvapení nepřipustil, Mikuleckého 
porazil 3:0 a Blansko mohlo začít 
slavit první nečekanou výhru.

Odveta se hraje v Blansku na 
Podlesí v sobotu 7. května v 15 
hod. V případě výhry domácích 
bude potvrzen postup do 2. ligy, 
v případě výhry hostí se hraje třetí 
rozhodující utkání hned v neděli 
v 10 hod. v Chocni. (bh, vor)

Pavel Šmerda

Svitávka - Svitávka hostila v so-
botu mistrovství republiky v ko-
lové juniorů. Domácí palubovka 
svědčila dvojici Patrik Kamenický 
a Filip Zahálka, která vybojovala  
titul. Tento pár, který bude za mě-
síc reprezentovat Českou republiku 
na juniorském ME v rakouském 
Höchstu, si i v posledním turnaji 
vedl náramně a s přehledem všech-
ny soupeře jasně přehrál.

„Turnaj jsme hráli na jistotu ze 
zadu, přitom naše útoky byly drti-
vé, o čemž svědčí i uctyhodné skó-
re. V pěti zápasech jsme obdrželi 
pouze čtyři branky a vstřelili jich 
35,“ pochvaloval si spokojený tre-
nér Vladimír Zahálka. Kluci podle 
jeho slov odvedli kvalitní práci, 
i když v prvních dvou zápasech na 
nich byla vidět nervozita. Potom se 

Zahálka s Kamenickým jsou mistry ČR v kolové
ale uklidnili a hráli svoji hru, která 
předčila všechny ostatní.

„Nejvíce nás potrápila ve fi nálo-
vém utkání Chrastava. Museli jsme 
uhrát alespoň remízu, abychom se 
stali mistry ČR, a proti takovému 
soupeři vyhrát dvakrát po sobě 

v jednom dni nebylo jednoduché. 
Patrik chytal bez chyby, diváci nás 
povzbuzovali a hodně nám pomoh-
li,“ uvedl Filip Zahálka, kterého 
doplnil jeho „parťák“. „Pro mne 
to byl poslední turnaj v kategorii 
juniorů, proto jsem šťastný, že se 

nám s Filipem podařilo vyhrát. 
Filip měl totiž ještě večer horečku 
39 °C, ale přes noc se vypotil a ráno 
už byl relativně OK. Odehráli jsme 
celou sezonu parádně - neztratili 
jsme jediný nominační bod na ME 
a dnešek, to byla třešinka na dortu. 
Teď to oslavíme a pak se musíme 
nachystat na Evropu. Tam bude 
šest kvalitních týmů a každý bude 
chtít odvézt nějaký kov. My taky,“ 
doplnil Patrik Kamenický. 

Druhý tým Svitávky Jiří Hrdlička 
a Roman Staněk nezvládl poslední 
turnaj a skončil až na čtvrtém místě. 
Pro mladíky je to zklamání, protože 
měli jet na ME jako náhradníci, ale 
nakonec je bodově předčila Chras-
tava, která bude v Rakousku „krýt“ 
záda Kamenickému a Zahálkovi. 

Konečné pořadí: 1. SC Svitáv-
ka, 2. Chrastava, 3. Šitbořice, 4. 
MO Svitávka, 5. Zlín 2, 6. Zlín 1. Foto archiv Foto archiv

Dne 5. května oslaví 60 roků 

pan Antonín Moravec 
z VavřinceVšechno nejlepší k narozeninám, pevné zdraví a dlouhá nejen fotbalová léta, přeje za všechny sportovce a kamarády Rosťa.

Body v okresním derby se nakonec dělilyBody v okresním derby se nakonec dělily

Bohumil Hlaváček

Boskovice, Ráječko - Do Bo-
skovic zavítali Ráječtí k zápasu 
krajského přeboru. Derby přines-
lo vcelku svižný fotbal. Zatímco 
v první půli měli navrch domácí, 
ve druhé se karta obrátila a zápas 
dospěl k odpovídající remíze. 
Ráječko doma překvapivě pro-
hrálo s Ivančicemi.

Boskovice – Rájec-Jestřebí 
1:1 (1:0), Martínek L. – Ostrý. 
Boskovice: Švéda – Müller, Ho-
rák Jak., Martínek P., Adamec – 
Preč, Martínek L. (72. Fojt L.), 
Horák Jan, Ošlejšek, Koudelka 
– Bárta. Rájec-Jestřebí: Němeček 
– Geschvantner, Macík, Keller, 
Herman – Holý (60. Navrátil), 
Opletal, Hrůza, Sedlák – Caba-
daj, Ostrý.

Rájec přijel pro bod, to bylo 
evidentní od začátku. „Jsme si 
vědomi síly Boskovic a tomu 
jsme podřídili taktiku. Věřím, že 
se ještě poperou o postup, tým na 
to mají,“ přiznal hostující kouč 
Jiří Záleský. Domácí byli ne-

bezpečnější a zkoušeli Němečka 
střelami z dálky. Ten byl pozor-
ný, nepřekvapil ho ani Ošlejšek, 
ani Lukáš Martínek. Na druhé 
straně občas zahrozil nebezpeč-
ný Cabadaj, nepotkal se ale se 
střeleckým štěstím. Branka přece 
jenom nakonec padla. Po cent-
ru Bárty se dostal míč k Lukáši 
Martínkovi a ten nadvakrát pře-
konal Němečka.

Po návratu z kabin se Bosko-
vice překvapivě vytratily a hosté 
stále častěji vystrkovali pomy-
slné růžky. Domácí hrozili spí-
še symbolicky, ojedinělá šance 
Koudelky a dorážka Martínka se 
neujaly. Trest přece jenom při-
šel, když Ostrého standarka po 
teči zapadla za Švédova záda. 
„Věděli jsme o síle boskovické-
ho mužstva, proto jsem s bodem 
spokojen. Přesto jsme paradox-
ně mohli mít i tři. Soupeř se po 
vedoucí brance začal strachovat 
o výsledek a my měli ve druhé 
půli více šancí, zejména Cabadaj 
měl některou proměnit,“ litoval 
nakonec Záleský. 

Ráječko – Ivančice 0:1 (0:0). 
Ráječko: Rettegy – Kopecký, 
Maška, Bartoš, Koutný – Jarů-
šek, Kupský, Tenora (70. Žilka), 
Starý (65. Badura) – Sehnal J., 
Neděla. 

Domácí odcházeli z hřiště 
smutně. Remízový zápas skon-
čil pro ně bez bodu. O porážce 
Olympie rozhodla fatální chyba 
Rettegyho, který v 68. minutě 
pustil za svoje záda přímý kop, 
který mířil do středu branky. Kře-
čovitá závěrečná snaha domácích 
vyrovnání nepřinesla. 

  1.  Vracov  23  15  2  6  58:23  47
  2.  Bohunice  23  14  4  5  71:33  46
  3.  Boskovice  23  13  4  6  52:30  43
  4.  Ivančice  23  13  3  7  48:31  42
  5.  Rájec  23  11  5  7  42:27  38
  6.  IE Znojmo  23  11  5  7  44:35  38
  7.  Bzenec  23  11  2  10  37:36  35
  8.  Ráječko  23  9  7  7  36:34  34
  9.  M. Krumlov  23  9  6  8  44:37  33
  10.  Znojmo B  23  10  2  11  36:40  32
  11.  Rousínov  23  6  8  9  27:25  26
  12.  Zbýšov  23  8  2  13  28:42  26
  13.  Kuřim  23  6  7  10  32:40  25
  14.  Novosedly  23  6  5  12  24:44  23
  15.  Velká n/V  23  5  5  13  19:53  20
  16.  Židenice  23  3  1  19  23:91  10 

Boskovice – Rájec-Jestřebí 1:1. Foto Bohumil HlaváčekBoskovice – Rájec-Jestřebí 1:1. Foto Bohumil Hlaváček
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1. Čočka na kyselo, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Kuřecí nudličky se špenátem a smetanou, těstoviny 59,-, 3. Hovězí na žampionech, dušená rýže 65,-, 4. Vepřové, zelí, houskový knedlík 69,-, 5. Kuřecí plátek s mozzarellou 
a bazalkou, hranolky 69,- , 6. Zeleninový salát s tuńákem a vejcem 75,-, 7. Kuřecí steak, vysočina, hranolky, obloha 79,- , 8. Obrácený vepřový řízek, vařený brambor, zelenina 99,- 

1. Koprová omáčka, vařené vejce, brambor 59,-, 2. Játrová omáčka, dušená rýže 59,-, 3. Smažený Eidam plněný šunkou, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Vepřové nudličky s cibulí, česnekem a slaninou, hranolky 69,-, 5. Kuřecí plátek, 
sýrová omáčka, hranoly 69,-, 6. Zeleninový salát s kuřecím masem 75,-, 7. Nakládaný vepřový steak, obloha, americké brambory 79,-, 8. Smažený kuřecí řízek plněný nivou a šunkou, vařený brambor, zelenina, česneková tatarka 99,- 

1. Brokolice na smetaně, sázené vejce, vařený brambor 59,-, 2. Vepřové rizoto, sýr, okurek 59,-, 3. Smažená játra, vařený brambor, tatarka 65,-, 4. Uzené kuřecí stehno, bramborová kaše, okurek 69,-, 5. Přírodní vepřový řízek po zbojnicku 
(slanina, česnek), hranolky 69,-, 6. Zeleninový salát s hovězím masem 75,-, 7. Kuřecí „Ondráš“, zelenina 79,-, 8. Vepřový řízek smažený v kukuřičných lupíncích, vařený brambor, obloha, tatarka 99,- , 

1. Francouzské brambory, tatarka, kečup, okurek 59,-, 2. Hovězí maso, křenová omáčka, houskový knedlík 59,-, 3. Smažený jazyk, bramborový salát 65,-, 4. Masová směs mexická, bramboráčky 69,-, 5. Kančí guláš, houskový knedlík 69,-, 
6. Těstovinový salát s kuřecím masem 75,-, 7. Kuřecí steak, zelenina, brambora v alobalu s kysanou smetanou a česnekem 79,-, 8. Nakládaná smažená krkovice, vařený brambor, zelenina 99,- , 

1. Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže 59,-, 2. Vepřové výpečky, bramborový salát 59,-, 3. Smažené žampiony, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Kuřecí na roštu, hranolky 69,-, 5. Svíčková na smetaně, houskový knedlík 69,-, 
6. Obědový salát s pikantními kuřecími kousky 75,-, 7. Rozpečený Hermelín, zeleninový salát, pečivo 79,-, 8. Smažený krůtí steak plněný šunkou a uzeným sýrem, vařený brambor, obloha 99,-

TÝDEN S ŘÍZKY                                       Denní menu (10-14 hod.) od pondělí 2. 5. do pátku 6. 5., 59, 65, 69, 75, 79, 99  Kč                                          Polévka dle denní nabídky 


