KONTAKT NA

TIPOVAČKA

SPORTOVNÍ
REDAKCI
776 198 192

POKRAČUJE!

SPORT Blanenska a Boskovicka

Sedmý kupon
na straně 12

Anglický týden napověděl, kdo se s největší pravděpodobností přidá k Protivanovu a opustí divizi

Boskovice si asi podepsaly sestupový rozsudek
Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Blansko - Rosice 1:1.

Foto Bohumil Hlaváček

Blansko, Boskovice - Sobotní
domácí divizní zápasy přinesly pro
týmy z našeho regionu jen bod.
Blansko se rozešlo smírně s Rosicemi, hořké slzy však tekly v Boskovicích. V přímém duelu s hlavním soupeřem v sestupovém pásmu
nestačily Boskovice na Vyškov.
Blansko – Rosice 1:1 (0:0).
Branky: 62. Nečas - 57. Pšikal.
Blansko: Švancara - Němec, Klimeš, Zich, Bezděk - Starý, Janíček,
Kleveta (83. Cupal), Beneš (70.
Šíp) - Farník (60. Nečas) – Sehnal.
Střely na branku: 7:6. Střely mimo:
6:2. Rohy: 9:3. Fauly: 15:15. Ofsajdy: 3:4. ŽK: 16. Bezděk, 52.
Zich, 77. Němec - 32. Oprchal, 36.
Kučera. Diváků: 200. Rozhodčí:
Fridrichovský - Vostrejž, Beneš.
Více na www.fkblansko.cz.
Diváci byli zvědaví hned na
několik lidí z rosického kádru.
Kanonýra Malatu, exblanenského
Pšikala či nového trenéra Zelníčka, který se ještě nedávno předvedl v Blansku na třebíčské lavičce.
Asi největším tahákem však byl
dvaatřicetiletý Milan Pacanda, obrovský talent českého fotbalu let
nedávno minulých. Nutno přiznat,
že jeho výkon zklamal, nic světoborného nepředvedl.
Jak se dalo vzhledem k výkyvům počasí čekat, podmáčený terén hodně ovlivnil hru obou celků.
Lépe začali hosté a Švancara musel
záhy zasahovat po Malatově pokusu. Na druhé straně těsně minul
hlavou Zich po Němcově rohu, ro-

sický brankář vykryl i Starého pokus. Pak opět zatrnuli domácí, při
Krausově střele ale měl Švancara
dobře postavenou tyč. Také Kleveta se nedal zahanbit a ukázkově vypálil z hranice třiceti metrů,
Lengála však nezaskočil.
Po změně stran uhodili Rosičtí.
Malata vysunul v 57. minutě Pšikala a ten z těžkého úhlu překonal
Švancaru – 0:1. Domácí ale naštěstí pro ně dokázali brzy kontrovat.
Čerstvý Nečas krátce po příchodu
na hřiště proměnil Sehnalovu přihrávku – 1:1. A gól se křičelo záhy
na to znovu, Starý však byl podle rozhodčích v ofsajdu a branka
nebyla uznána. Oba týmy chtěly
v hektickém závěru rozhodnout
utkání ve svůj prospěch, ani jednomu se to však nepodařilo.
Boskovice - Vyškov 0:3 (0:1).
Branky: 33. Kropáček, 80. Sigmund, 90. Žoček. Boskovice: Gruber - Doležel, Horák Jakub, Vorlický, Vykoukal, Martínek - Horák
M. (54. Janíček), Žilka (33. Horák
Jan), Odehnal (85. Adamec) - Preč,
Dostál. ŽK: Doležel - Maruška.
Diváků: 110. Rozhodčí: Ságl - Horák, Klíma.
Pokud dostali hráči domácího
celku před utkáním pokyn, že už
o záchranu hrát nebudou, splnili jej
dokonale. Na soupeřovu branku za
celých devadesát minut nevystřelili, jejich pasivní a místy naprosto chaotická hra hostům naprosto
vyhovovala. Ani tým Vyškova nepředváděl nic oslnivého, ale oproti
Formanu působil dojmem Goliáše.
Ve 33. minutě se kolem Vorlického
otočil Kropáček a přízemní stře-

lou poslal hosty do vedení. V 63.
minutě vykopávala domácí obrana
míč z prázdné brány, deset minut
před koncem poslal Preč hlavou do
brejku hostujícího Sigmunda a ten
svoji šanci proměnil. V poslední
minutě uzavřel skóre utkání hlavou
Žoček a Vyškov si naprosto po zásluze odvezl všechny tři body.
Další výsledky: Třebíč – Otrokovice 1:1, Uherský Brod – Žďár
4:0, Šardice – Napajedla 1:0, Velké
Meziříčí – Rousínov 2:2, Pelhřimov – Konice 0:2.
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Příští kolo: Otrokovice – Pelhřimov, Rousínov – Šardice, Napajedla – Blansko, Žďár - Boskovice, Slovácko B – Uherský Brod,
Konice – Velké Meziříčí. Vyškov
– Třebíč.

pozvánka na fotbal
neděle 17. května v 16.30 hod.

Ráječko
Ratíškovice

Divize se hrála také ve středu. Oba týmy z našeho regionu remizovaly
Pelhřimov, Blansko - Středeční
vložené divizní kolo přineslo pro
Blansko i Boskovice bod za remízu.
Pelhřimov – Boskovice 1:1
(1:0). Branky: 13. Liška – 46. Odehnal. Boskovice: Gruber – Vykoukal, Vorlický, Horák Jakub, Doležel
– Horák M. (74. Horák Jan), Žilka
(83. Marek), Martínek, Odehnal –
Preč, Dostál. ŽK: Horák M., Odehnal, Marek, Horák J. Rohy: 7:2.
Diváků: 130. Rozhodčí Hrůza,
Hitzger, Laštůvka.

Domácí začali zostra. Ve 13. minutě Kmoch přistrčil míč nabíhajícímu Smrčkovi a jeho centr poslal
Liška hlavou Gruberovi za záda
- 1:0. Boskovice chtěly hned odpovědět, Dostálova střela ale skončila
jen na břevně. Pak se ocitl v šanci
domácí Niederle, Gruber byl však
na místě. Mimo poslal lob pelhřimovský Čihák ve 32. minutě.
Druhý poločas začal raketovým
nástupem Boskovic. Neuplynula
ani minuta a Odehnal vyrovnal –
1:1. Horákovi pak po chvíli zmařil

Kolář druhý v Brně
Brno - Druhým závodem pokračoval v Brně – Knínicích biketrialový seriál závodů Vema mistrovství
ČR 2010. Na přírodních i umělých
sekcích se sešel rekordní počet
jezdců z ČR, Slovenska i Polska.
Na obtížnosti se opět podepsal noční a ranní déšť.
Václav Kolář v kategorii Elite
tentokrát nestačil na slovenského
Petra Bartáka, Martin Kakáč dojel až šestnáctý. V Juniorech bral

Václav Gryc bronz, když za sebou
nechal i slovenského borce Ladislava Jánošku. V kategorii Senior Tadeáše Ševčíka odsunuly dvě chyby
z medailových pozic až na sedmé.
místo. Jezdec Minime Ondřej Šenk
zajel velmi dobrý závod, ale výkon,
který podal, stačil na třetí příčku,
když ho od zlata dělily pouze dva
body. V poháru Hobby zajel Miloslav Gryc sedmé místo, hned za něj
se zařadil Jaroslav Beran.
(jak)

šanci na poslední chvíli gólman.
V 72. minutě opět razítkoval Dostál, tentokrát tyč. Závěrečný tlak
Pelhřimova byl křečovitý, změnu
skóre nepřinesl. Hosté byli s bodem
spokojeni, při troše štěstí ale mohli
získat všechny tři.
Blansko – Otrokovice 3:3 (2:1).
Branky: 11. Sehnal, 14. Farník, 90.
Beneš - 24. Dujka, 60. Juráň, 86.
Zálešák. Blansko: Švancara - Klimeš, Němec, Zich, Bezděk - Starý
(60. Nečas), Janíček K., Kleveta,
Beneš - Farník (86. Jarůšek) – Se-

hnal. Střely na branku: 9:10. Střely
mimo: 7:6. Rohy: 5:3. Fauly: 15:21.
Ofsajdy: 2:7. ŽK: Janíček K., Klimeš, Zich. Diváků: 150. Více na
www.fkblansko.cz.
V Blansku se hrál kvalitní fotbal, hosté patřili nepochybně k nejlepším týmům, které se tam letos
předvedly. Domácí byli přes výborný začátek nakonec rádi za bod.
Přestřelku zahájil již v 6. minutě
Janíček, jeho dálkový pokus ale
jen prolétl vedle šibenice. Skóre se
měnilo o pět minut později. Farník

našel Sehnala a ten se po uvolnění ve vápně nemýlil – 1:0. A druhý gól na sebe nenechal dlouho
čekat. Beneš přiklepl Sehnalovi,
ten posunul Starému a jeho centr
napálil levačkou neomylně k tyči
Farník - 2:0. Dvoubrankové vedení vydrželo deset minut, po jejich
uplynutí snížil z trestného kopu
Dujka – 2:1.
Po změně stran přitlačili hosté
na pilu. Výborný Švancara dlouho
čaroval, jednou i za pomoci spojnice tyčí. V 60. minutě ale musel

kapitulovat po brance Juráně – 2:2.
Hostům to nestačilo a neubírali
nadále na obrátkách. Blansko také
nehrálo špatně a tak se bylo stále na co dívat. Přesto se k výhře
octli blíže Otrokovičtí. Při téměř
házenkářském obléhání domácí
šestnáctky se jim podařilo v 86.
minutě Zálešákem skórovat – 2:3.
Blansko ale flintu do žita nehodilo
a v posledních okamžicích výborného zápasu srovnal po Němcově
nákopu z půlky hlavou s trochou
štěstí Beneš – 3:3.
(bh)

Jana Sotáková vyrovnala český rekord
Olomouc - Na mítinku Velká
cena města Olomouce vyrovnala
blanenská atletka Jana Sotáková
loňský český dorostenecký rekord
Heleny Tomkové na 100 m překážek časem 13,61 s.
„Zaběhnutí takového času jsme
rozhodně nečekali. Závod jsme šli
z plného tréninku a měl být pouze
prověrkou připravenosti na evropskou kvalifikaci na olympiádu
dorostu EYOT, která je za čtrnáct

dní. Jana běžela závod stylem startcíl, prakticky bez soupeřek. Byl to
technicky velmi povedený překážkový běh, ale takový výsledek asi
nečekal nikdo z nás. Jana jen potvrdila oprávněnost svojí nominace
do Moskvy,“ nešetřil superlativy
trenér Jiří Ošlejšek. Soutěžit tam
budou atleti a atletky ve věku 16 až
17 let v 17 disciplínách pro každou
kategorii. Zúčastní se asi 730 atletů
z 45 zemí celé Evropy.
(bh)

Foto Jiří Ošlejšek

Sportovci slavili sedmdesát let plavání v městě Blansku

Foto Jiří Šrámek

Blansko - V sobotu se pod záštitou Krajského úřadu Jihomoravského kraje a u příležitosti 70. výročí
založení plaveckého oddílu konaly
v blanenských lázních dvě akce.
Dopolední program zahrnoval závody žactva a dorostu s názvem Cena
města Blanska a odpoledne zaplnili
bazén plavci kategorie masters. Tu
tvořili bývalí členové blanenského
oddílu od ročníku 1970 a starší.
Ceny města Blanska se zúčastnila stovka plavců z jedenácti oddílů.
V hlavním závodě, kterým byla stovka volný způsob, se bojovalo o čtyři
poháry (kategorie mladšího žactva
a dorostu) a o dva talíře z umělecké litiny (kategorie staršího žactva),
které do závodu věnovala firma DSB
Euro.
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