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TJ Vilémovice a Auto Balvin Brno pořádají 15. ročník turnaje
v malé kopané. Uskuteční se 5. a 6. července na hřiš ve Vilémovicích. Startovné je 800 Kč. Dále místní oddíl pořádá 5. ročník HYUNDAI CUPU v malé kopané pro staré pány nad 35 let
a ženy. Turnaj se uskuteční v sobotu 30. června 2012. Startovné
činí 700 Kč. Bližší informace u Milana Kučery tel.: 724 259 112,
web: hyundaicup.cz, e-mail: hcturnaj@seznam.cz.

Fotbalisté Blanska si dvěma bodovými ztrátami zkomplikovali boj o postup do divizní soutěže

Derby v Rájci-Jestřebí skončilo výhrou Ráječka
Bohumil Hlaváček
Blanensko a Boskovicko A zase je všechno jinak. Spanilá
jízda Blanska skončila ve Zbýšově, kde nečekaně padlo, ačkoliv
v poločase vedlo. A aby toho nebylo dost, ani v následujícím utkání
doma s Kuřimí nedokázalo urvat
povinné tři body. Na čele krajského přeboru je tak zpátky Vracov
s dvoubodovým náskokem, protože ho nedokázaly v sobotu zastavit ani Boskovice. A zezadu stále
nepříjemněji dotírá nebezpečný
Kyjov, který se také veřejně netají
postupovými ambicemi. Již jasně
sestupující Ráječtí doma v derby
nestačili na nadšeně bojující Ráječko.
Rájec-Jestřebí – Ráječko 2:5
(0:2), Vágner, Skácel – Sehnal M.
3, Kopecký, Žilka. Rájec: Sova –
Vágner, Pavlík, Čepa, Sedláček
– Sedlák, Hájek, Mazal, Skácel –
Pavlíček, Macháček (77. Palkaninec). Ráječko: Trubák – Koutný,
Bartoš, Lajcman, Kopecký – Badura (82. Plch), Kupský, Štrajt
(71. Sígl), Neděla (90. Sígl) – Sehnal M., Sehnal J.
Skóre se měnilo záhy. Už ve
3. minutě po nedorozumění Sovy
se stoperem se po nakopnutém

Blansko - Kuřim 1:1.

Rájec - Ráječko 2:5.
míči dostal do jasné šance Martin
Sehnal a nezaváhal. Druhá branka do rájecké sítě přišla až před
půli, kdy sváteční střelec Kopecký propálil z hranice vápna vše,
co mu stálo v cestě. Po dvaceti
nezáživných minutách druhé půle
se začalo opět něco dít. Přišel pa-
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rádní fotbalový moment. Přímý
kop Vágnera z 35 metrů skončil
angličanem v Trubákově svatyni.
Za pět minut Olympia opět utekla
o gól. Jan Sehnal vymotal obránce
a naservíroval míč svému jmenovci Martinovi do pozice, ze které se
nedalo nedat. V 82. minutě opět
přišla kontaktní branka, postaral
se o ni Skácel. Ráječko ale přijelo
vyhrát. V 86. minutě připravil Neděla Martinu Sehnalovi hattrick
a ten o dvě minuty později nahrál
do jasné příležitosti Žilkovi – 2:5.
Blansko – Kuřim 1:1 (1:1),
Crhák. Blansko: Bednář - Jarůšek, Maška, Bubeníček, Šíp Šenk, Dupal (87. Pernica), Zouhar, Pokorný (63. Majer) - Janda,
Crhák.
Trenér Blanska Michal Kugler musel sestavu horko těžko
skládat. K dlouhodobě zraněným
Šplíchalovi a Martincovi mu přibyli s příušnicemi nemocní Doležel a Beneš, tuto chorobu navíc
nedávno přechodil Zouhar, na

jehož výkonu to bylo znát. Přesto
měla být Kuřim povinně poražena. Nestalo se tak.
První branka totiž nečekaně padla do sítě Blanska. Ve 20. minutě
nákop ze standardky prodloužil
hlavou za Bednáře domácí Pokorný, a bylo to 0:1. Za sedm minut
to už bylo veselejší, když po Dupalově centru exkluzivně hlavou
zakončil Crhák. Místo zvratu ale
přišlo trápení. Nepomohla ani přestávka. Přestože Blansko vyvinulo
někdy až drtivou územní převahu,
zahazovalo jednu šanci za druhou.
Neúspěšní byli Šenk, Dupal, dvakrát i výborný stoper Maška. A šokující remíza byla na světě.
„Měli jsme vyhrát. Už od začátku jsme měli více bojovat,
bohužel se tak stalo až na konci
prvního poločasu, a potom celý
druhý, ale to nestačilo. Fotbalově
to nešlo, proto jsme opět jen nakopávali. Chyběl nám i větší důraz
v koncovce abychom vstřelili další branku,“ uvedl na blanenském
webu zklamaný trenér Kugler.

Boskovice – Vracov 0:3 (0:0).
Boskovice: Švéda – Adamec, Šafařík, Vykoukal, Müller – Stara (78.
Černý), Horák Jan, Preč, Fojt L.
(81. Blaha), Přikryl A. – Janíček.
Boskovice proti favoritovi
dlouho vzdorovaly. Vracov se dostal v první půli jen do jedné stoprocentní šance, kterou ale zahodil. Domácí měli sympatický herní projev, jejich snaha ale končila
většinou před šestnáctkou. V 70.
minutě zahodil tutovku Janíček,
a poté přišel trest. V 75. minutě
to bylo 0:1 a hned po rozehrávce
přidal kanonýr Zýbal druhý zásah,
když přehodil dálkovým lobem
vysunutého Švédu. Hosté pečetili
ze sóla těsně před koncem.
Další výsledky: M. Krumlov –
Rajhrad 3:1 (1:0), Podivín – Zbýšov 1:2 (1:0), Novosedly – Rousínov 1:1 (1:0), Znojmo – Kyjov 2:3
(1:0), Bzenec – Ivančice 3:2 (0:1).
Hrálo se minulý víkend
Kuřim – Rájec-Jestřebí 2:2
(2:2), Sedlák, Pavlíček. Rájec:
Sova – Vágner, Pavlík, Čepa (81.
Pokorný), Sedláček - Sedlák, Mazal, Hájek, Skácel (73. Palkaninec) - Macháček, Pavlíček.
Ivančice – FC Boskovice 1:2
(1:1), Stara 2. Boskovice: Švéda

Boskovice - Vracov 0:3.

Mistrovství ČR v malé kopané se uskuteční v Černé Hoře
Černá Hora - Na začátku prázdnin se v blanenském okrese uskuteční jedna z nejvýznamnějších
sportovních akcí tohoto roku. Již
na výjezdním 8. zasedání ČMSMK
v červenci 2009 ve Velkých Karlovicích bylo totiž rozhodnuto o pořádání mistrovství České republiky
v malé kopané v roce 2012. Právo
na pořádání tohoto velkého turnaje
bylo svěřeno Blanenskému svazu
malé kopané, potažmo pak Občanskému sdružení Malá kopaná
Blansko.
„Akce se uskuteční ve dnech
6. a 7. července na přírodní trávě ve
sportovním areálu v Černé Hoře,

a to díky významné podpoře, jak
vedení Městyse Černá Hora, tak
Sokolu Černá Hora. Osobní záštitu
pak převzal senátor Jozef Regec,“
prozradil jeden z hlavních organizátorů Zdeněk Burýšek. Jak dodal,
podrobnější informace lze nalézt
na stránkách turnaje na adrese
www.mr2012.websnadno.cz.
MR 2012 se zúčastní celkem
40 týmů z celé republiky, které si
start vybojovaly v jednotlivých
oblastních svazech. Blanenskou
ligu malé kopané budou reprezentovat týmy FC Microtex Lomnice,
DKS Kopeček Rájec, FC Kvasar
Černá Hora a FK Rozhraní. Jako

náhradníci za AC Kozárov a Kanap
Karolín pak FC Dolní Lhota a LPP
Lhota u Lysic a na divokou kartu
druhý domácí tým FC Piccolo Čer-

ná Hora.
Důležitou součástí mistrovství
bude i doprovodný program. „Počítáme se stavbou několika velko-

kapacitních stanů, krytého podia
přímo v areálu, jak pro účinkující,
tak i pro oceňování nejlepších týmů
a jednotlivců. Součástí doprovodného programu budou také atrakce
pro děti, večerní taneční zábava,
diskotéka, nafukovací balony, promo akce a různé soutěže, jak pro
děti tak i pro dospělé,“ vypočetl Burýšek. Dalšími možnostmi odreagování budou tenisová, nohejbalová či
volejbalová hřiště, která budou pro
všechny účastníky k dispozici zdarma po celou dobu pořádání mistrovství. „K samozřejmosti turnaje bude
patřit bohaté občerstvení, jehož prodej bude probíhat z několika stánků

a výčepů, nonstop po celou dobu
konání mistrovství,“ doplnil.
Hlavním mediálním partnerem
celého MR2012 je Zrcadlo Blanenska a Boskovicka. „Co se týče další
propagace, stále probíhají jednání
s Českou televizí, stejně tak i s dalšími médii, jako jsou rádia Krokodýl nebo Kiss Hády,“ podotkl Burýšek. Je přesvědčen, že kvalitou,
zázemím a organizací mistrovství
organizátoři navážou na předešlé
ročníky MR a turnaj tak bude nejenom jednou z nejvýznamnějších
sportovních, ale i společenských
událostí blanenského okresu v roce
2012.
Bohumil Hlaváček

Turnaj. Již 15. ročník celorepublikového turnaje ve fotbalu pro první stupeň základních škol McDonald´s Cup pod patronací Petra Čecha právě vrcholí na svátku fotbalu v Teplicích.
V okresním kole v Blansku vyhráli ve starší kategorii chlapci ze ZŠ Boskovice, Slovákova, v mladší pak ZŠ TGM Blansko.
Foto Bohumil Hlaváček

– Horák Jak. (20. Fojt L., 70. Miksan), Šafařík, Vykoukal, Müller –
Adamec, Horák Jan, Přikryl, Preč,
Stara – Janíček.
Ráječko – Novosedly 1:1 (1:0),
Sehnal J. Ráječko: Ráječko: Kučera - Kopecký, Bartoš, Lajcman,
Koutný - Štrajt (67. Sígl), Kupský,
Žilka (63. Plch), Badura - Sehnal
J., Sehnal M.
Zbýšov - Blansko 2:1 (0:1),
Pernica. Blansko: Bednář - Jarůšek
(90. Paděra), Maška, Bubeníček,
Šíp - Doležel, Janda, Zouhar, Šenk
- Crhák, Pernica (66. Dupal).
Další výsledky: Rousínov –
Znojmo 0:0, Rajhrad – Podivín
4:0 (1:0), Vracov – M. Krumlov
1:0 (1:0), Kyjov – Bzenec 3:1
(2:1).
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Olšovec obsadí
rychlé čluny
Jedovnice - Rybník Olšovec
v Jedovnicích obsadí v sobotu
2. a neděli 3. června milovníci
adrenalinových sportů. Uskuteční se tam totiž 41. ročník závodů
motorových člunů.
Mistrovství světa se pojede v kategorii O-350, což jsou
nejrychlejší lodě tipu Proprider
(kluzák), ve které se za jízdy leží
na břiše a dosahuje neskutečné
rychlosti až 185 km/h. Přijedou
nejrychlejší jezdci z Německa,
Itálie, Anglie, Polska, Švédska,
Slovenska, Litvy, Lotyšska, Rakouska a České republiky.
Návštěvníci se v jejich podání mohou těšit na adrenalinovou
show. Je tu také šance na dobré umístění českých závodníků
s ohledem na předešlé sezony,
kdy v roce 2010 a 2011 získali
3. místo na mistrovství Evropy
a k tomu, v loňském roce přidali
krásné 4. a 5. místo z mistrovství
světa.
Závody motorových člunů jsou
v České republice jedinečný adrenalinový sport, který by si zasloužil, aby se o něm mluvilo už jen
kvůli úspěchům, kterých čeští jezdci na mistrovství světa a Evropy
dosahují.
Na akci bude pro návštěvníky
připraveno mnoho soutěží, DJ‘s,
exhibičních vystoupení, aquazorbing a další. Akci bude moderovat
Zdeněk Podhůrský. V sobotu navíc
vystoupí tři borci, kteří předvedou
exhibiční vystoupení ve Freestile
fotbale a v neděli Martin Šimůnek
a jeho team se svou biketrialovou
exhibicí.
(hrr)

