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Blansko se v krásném zápase rozloučilo s divizí výhrou nad Líšní

Páté místo pro nováčka
Bohumil Hlaváček

Blansko - Parádní tečka za 
vydařenou sezónou. Blansko se 
jako nováček v divizi rozhodně 
neztratilo. Cíl, záchranu v sou-
těži, splnilo a vysoce překročilo 
konečným výborným pátým mís-
tem v tabulce. V poslední utkání 
se navíc s domácím publikem 
ve vydařeném utkání rozlouči-
lo výhrou 5:3 nad silnou Líšní. 
K zhodnocení sezóny 2013/14 
a budoucích plánech klubu se 
vrátíme příště.

FK Blansko – SK Líšeň 5:3 
(1:0). Branky: 57. a 73. Trtílek, 
30. Müller, 66. Nečas, 88. Kou-
delka - 47. Drábek, 60. Milotín-
ský, 76. Omelchenko. Blansko: 
Juran - Gromský, Müller, Čou-
pek, Vágner - Buchta (65. M. 
Skoupý), Horáček (68. T. Zou-
har), Šplíchal, Nečas (79. Hansl) 
- Trtílek (83. Hepp), Koudelka. 
Trenér: Jiří Hajský. Líšeň: Zigo 
- Milotínský (73. Bohuslav), 
Široký (90. Dvořák), Kubík (56. 
Ovčačík), Matoušek - Lisický 
(84. Walla), Čampa, Pecha (90. 
Vejmeělka), Drábek - Nosko – 
Omelchenko. Trenér: Martin 
Máša. ŽK: 15. Šplíchal, 75. Kou-
delka - 14. Široký, 52. Matoušek, 
77. Čampa. Diváků: 252. Roz-
hodčí: Fridrichovský - Pfeifer, 
Nejedlý. Delegát: Brtníček.

Skóre otevřel po rohu Koudel-
ky hlavičkou David Müller -1:0. 
Vyrovnání přišlo z kopačky Mar-
tina Drábka, který přízemní stře-
lou obelstil Jurana - 1:1 Přehlíd-
ka krásných gólů se defi nitivně 
rozjela po parádním úniku Trtíl-
ka v 57. minutě – 2:1. Po třech 

minutách vyrovnal přesnou stře-
lou Milotínský - 2:2. Za pět minut 
Koudelka rozezvučel líšeňské břev-
no. V 66. minutě se po krásné kom-
binační akci Koudelky a Skoupého 
zblízka nezmýlil Nečas – 3:2. Po 
pár minutách jen těsně minul Kou-
delka, Zouhar poté nastřelil z dálky 
opět břevno. Po Nečasově uvolnění 
dal v 73. minutě gól Trtílek – 4:2. A 

brankový účet ještě nebyl uzavřen. 
Nejprve po třech minutách snížil 
Omelchenko – 4:3. Tři minuty před 
koncem pečetil výborný Jan Kou-
delka – 5:3.
Konečná tabulka divize

  1.  Vyškov  30  20  6  4  70:31  66
  2.  Rosice  30  21  2  7  65:34  65
  3.  Vrchovina  30  16  5  9  40:37  53
  4.  Líšeň  30  14  7  9  59:32  49

  5.  Blansko  30  11  9  10  53:50  42
  6.  V. Meziříčí  30  12  5  13  43:48  41
  7.  Bystřice  30  11  6  13  40:48  39
  8.  Polná  30  10  8  12  51:57  38
  9.  Pelhřimov  30  11  5  14  60:57  38
  10.  Stará Říše  30  9  9  12  43:58  36
  11.  Hodonín  30  7  14  9  37:41  35
  12.  Uh. Brod  30  9  8  13  28:48  35
  13.  Napajedla  30  10  4  16  36:47  34
  14.  Tasovice  30  9  6  15  46:53  33
  15.  Bystrc  30  7  10  13  48:60  31
  16.  Bohunice  30  7  8  15  37:55  29

Bohumil Hlaváček

Kunštát, Doubravice nad 
Svitavou - V sobotu Kunštát, 
v neděli Doubravice. Milovníci 
fotbalu, kteří mají momentálně 
hody v souvislosti s probíhajícím 
mistrovstvím světa v Brazílii, si 
přijdou na své i v našem okres-
ním měřítku. 

Oslavit osmdesáté výročí 
založení svého klubu se rozhodli 
o nastávajícím víkendu hned na 
dvou místech. Co se bude dít dle 
časového programu si můžete 

přečíst na přiložených plakát-
cích.

Na svátku fotbalu 29. července 
v Doubravici se představí v utká-
ní v 15 hodin náš Zrcadlo Team, 
který si zatím dělal jméno pře-
devším na tradičním Memoriálu 
Dana Němce v sálové kopané, kde 
ani jednou nezůstal bez medailo-
vého umístění. Tentokrát byl oslo-
ven organizátory jako soupeř do 
hlavního zápasu proti domácímu 
A-mužstvu. V jeho barvách se ten-
tokrát představí jako brankář Aleš 
Slanina a do pole přijali pozvání 

Tomáš Kleveta, Ondra Španěl, Jir-
ka Vorlický, Radim Farník, Martin 
Klimeš, Petr Crhák, David Bed-
nář, Ondra Paděra, Martin Sehnal, 
Kuba Šplíchal, Honza Koudelka, 
Honza Havlíček, Lukáš Martínek 
a Honza Trtílek. 

Věříme, že si nenecháte ujít jak 
bývalé hvězdy české kopané, kte-
ré budou k zhlédnutí v Kunštátě, 
tak ty naše okresní, které budou 
k vidění v jednom dresu v Doub-
ravici a přijedete si tam i pro 
autogram legendárního Antonína 
Panenky.  

Víkend bude ve znamení 
oslav osmdesátin fotbalu

FK Blansko, jaro 2014: Horní řada zleva Jan Horáček, Michal Skoupý, Tomáš Zouhar, David Müller, Aleš 
Vágner, Jakub Šplíchal, Milan Brichta, Robin Buchta, prostřední řada Jan Koudelka, Petr Gromský, Ladislav 
Hansl, trenér brankářů a masér Alexandr Malits, Jan Tr  lek, Jiří Hepp, Petr Čoupek, dolní řada Karel Macháč, 
Radim Bubeníček, vedoucí mužstva Fran  šek Fiala, místopředseda klubu Bře  slav Strážnický, trenér Jiří 
Hajský, Jan Nečas, David Juran, chybí Jan Pospíšil, Mar  n Pokorný.  Foto Bohumil Hlaváček

Tomášková zvítězila v Chorvatsku
Svatá Kateřina - Po pro nás smolném závodě na maďarské Pannonii, 

kde si motocyklová závodnice Romana Tomášková zlomila kost v zápěstí 
pravé ruky, ze které ji sádru sundali teprve den před naším odjezdem, jsme si 
nedělali žádné velké iluze úspěchu. Jenže, každý bod do závěrečné tabulky 
šampionátu se počítá. Po náročné jedenáctihodinové cestě nás čekal chorvat-
ský Grobnik, nedaleko Rijeky. 

Od prvních treninkových jízd to bylo nad naše očekávání. Potvrdila to 
i svým výkonem v kvalifi kaci, kde pokořila svůj loňský rekord o více než 
dvě desetiny sekundy, což znamenalo pro sobotní závod start ze druhé pozi-
ce v první řadě. Rychlejší byl jen nestor závodů AA a bývalý účastník MS, 
Ital Gabriele Gnani. Ten se po startu ujal vedení, sledován Tomáškovou. Na 
čele však vydržel jen úvodní kolo. V nájezdu do druhého přišel jeho velice 
ošklivý pád. V tom okamžiku se Romana ocitla na prvním místě a svým 
strojovým tempem neustále zvyšovala náskok před pronásledovateli. Ten 
nakonec v cíli činil 49 s na druhého Slovince Likara a 55 s na třetího Itala 
Tiverona. Romča zajela celý závod průměrem 143,774 km/h a dosáhla i nej-
rychlejšího kola průměrem 145,709 km/h.

„Mám radost. Po dvou sezónách je to moje první vítězství na velké motor-
ce. Chci poděkovat všem svým sponzorům, je to i jejich vítězství. Je mi 
jasné, že mi k němu dnes pomohl pád Gnaniho, kterého je mi líto,“ uvedla 
Tomášková. Závod ohodnotil i její otec a manažer v jedné osobě. „Trochu 
jsme se startem zde váhali, ale nakonec to dopadlo nad naše očekávání. Prá-
ce na drobných technických zlepšeních našeho stroje nebyla zbytečná a uká-
zala se jako cesta správným směrem. Romčina ruka taky vydržela a tak mě 
jen trochu mrzí, že byl kvůli velmi silnému větru zrušen druhý závod, který 
se měl jet v neděli. Náš úspěch mohl být ještě výraznější,“ řekl.  (vj)

Šampiónky. Červnové víkendy patří již tradičně závěru kuželkářské 
sezony. Blanenské kuželkářky se probojovaly do fi nálových bojů Poháru 
České kuželkářské asociace, kde získaly bronzové medaile. Další víkend 
patřil mistrovství ČR dvojic. Zde se pořádala premiéra – Mistrovství ČR 
v tandemech. A mistrovský  tul této premiérové disciplíny putuje do 
Blanska zásluhou Lenky Kalové a Zdeňky Ševčíkové (na fotografi i upro-
střed). Neztra  la se ani blanenská Soňa Lahodová, která zářila po boku 
své bývalé oddílové kolegyně Ivany Majerové z Židenic – skončily na 
druhém místě (dvojice na fotografi i vlevo). Foto archiv


