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Plecháče vyhrál Klement
Bohumil Hlaváček

Blansko - Teplota vody dvanáct 
stupňů. Drtivá většina triatlonistů 
proto pro úvodní plaveckou část tra-
dičního Blanenského plecháče zvoli-
la neopren, přestože bylo na podmín-
ky letošního roku mimořádně krásné 
počasí. 

Z blanenské přehrady vylezl po 
úvodní pětistovce jako první brněn-
ský Zbyněk Pospíchal. Na kole ho 
pak dojela dvojice Klement, Chlup. 
„Roman Chlup mi v cyklistické části 
hodně pomohl,“ pochvaloval si po-
moc nakonec třetího boskovického 
borce vítěz Jan Klement. „V Blan-
sku je parádní trať, náročná, to se 
mi líbí,“ řekl v cíli. Pospíchal doběhl 
druhý. Jeden z favoritů Jan Křenek 
z Bořitova spokojen nebyl. „Myslel 
jsem, že budu lepší než pátý, ale ně-
jak mi to nešlo,“ pokyvoval hlavou.

„Letošní ročník se povedl. Po 
loňském, kdy se kvůli vypuštěné 
přehradě konal jen duatlon, jsme se 
vrátili k osvědčené trati. Věřím, že 
v této podobě se ustálí již napořád,“ 
byl spokojen ředitel závodu Radek 
Šinkora. 

Blanenský plecháč bude mít tedy 
do budoucna podobu sprint triatlonu. 
„Je to mezi závodníky nejoblíbenější 
trať - 500 m plavání, 20 km na kole 
a 5 km běh,“ doplnil Šinkora.

Jan Křenek na trati .  Foto Bohumil HlaváčekJan Křenek na trati .  Foto Bohumil Hlaváček

Martin Mareš vyhrál závěreč-
ný třetí díl etapového závodu Haná 
Tour. Jezdec královéhradecké stáje 
PSK Whirlpool-Author přijel do cíle 
silničního závodu ve dvojici s Mi-
lanem Kadlecem z pražské Dukly. 
V celkovém hodnocení si ale tito dva 
jezdci pořadí vyměnili, takže vítě-
zem letošního ročníku Haná Tour se 
stal nestárnoucí Kadlec. 

„Doufali jsme, že poslední etapa 
bude mnohem těžší, ale ta stoupání 
tak prudká vůbec nebyla. Pěkně se 
táhla, ale bohužel ne tak, abychom 
dokázali Milana Kadlece urvat. Člo-
věk sice zvládl trochu poodjet, ale na 
vytvoření většího náskoku to nebylo. 
Na větru pak početná skupina z Duk-
ly jakýkoli odstup vymazala. Prostě 
nezbývá než Milanovi poblahopřát,“ 
smeknul před celkovým vítězem bla-
nenský cyklista Martin Mareš.

Závěrečná etapa přitom mohla při-
nést řadu zvratů. Po úvodním kritériu 
ulicemi města Vyškova následovala 
časovka jednotlivců a „tour“ uzaví-
ral silniční závod na pětici pětadva-
cet kilometrů dlouhých okruhů s cí-
lem v Bousíně. Během něj cyklisté 
z hlavního pole jen odpadali. Výraz-
né rozdělení přišlo až v předposled-
ním stoupání.V něm odskočil Martin 
Mareš právě s Milanem Kadlecem. 
Dvojka si pořadí rozdělila na cílové 
rovince.  (pš, pp)

Nové Město na Moravě - Na tře-
tím díle Českého poháru horských 
kol, který byl součástí festivalu 
Merida Bike Vysočina a zároveň 
kandidátským závodem na pořádá-
ní Světového poháru v příštím roce, 
si Radim Kovář z Moravce Merida 
Czech MTB Teamu Benešov vyjel 

nominaci na červencové Mistrov-
ství Evropy, které se uskuteční v iz-
raelské Haifě. 

Radim na technicky těžkém okru-
hu dojel na pátém místě a jako první 
prvoročák v cíli si zajistil toužebnou 
nominaci na ME. V závodě se musel 
vyrovnat i s jednou nepříjemností, 

když ho v nájezdu do posledního 
okruhu postihl defekt zadního kola. 
Další nadějí pro klub byla Nikola 
Hlubinková, která po velké bitvě 
s Markétou Drahovzalovou nako-
nec tuto soupeřku udolala a přijela 
před ní na druhém místě v kategorii 
kadetek. Oba benešovští závodníci 

odjíždějí 14. června na soustředění 
reprezentace do Pece pod Sněžkou.

I ostatní jezdci benešovského 
týmu prokázali na Vysočině vzrůs-
tající výkonost. Patrik Kolář i přes 
onemocnění dojel v kategorii žáků 
na pěkném 13. místě, v kategorii ka-
detů skončil Adam Sekanina devátý 

a vytvořil si tak letošní maximum, 
když o lepší umístění ho připravil 
pád. Další kadet Jakub Šafář pro 
zlomení sedlovky závod nedokon-
čil. V kategorii mužů open z našich 
čtyř závodníků dojeli do cíle jen 
Jan Šubrt na 24. místě a Radek Ba-
rák na 29. místě. Petr Bořil a David 

Malý závod nedokončili. Mezi ka-
detkami se umístila na slušné šesté 
příčce Markéta Parolková, junior-
ka Tereza Tlamková skončila pátá. 
V ženách, kde startovala letos nej-
silnější konkurence, přes technické 
problémy dojela Eva Zemánková 
na třicátém místě.  (mb)

Horská kola: Bike Vysočina v duchu nominací na mistrovství Evropy

Bohumil Hlaváček
Jaroslav Oldřich

Blansko, Boskovice - Loučení 
s domácím publikem v letošním 
ročníku divize nevyšlo. Bez bodu 
zůstaly Boskovice, které ji opouští. 
Záchrana se přes porážku podařila 
Blansku.

FK APOS Blansko – FK Pel-
hřimov 1:2 (0:0). Branky: 51. Far-
ník - 70. Krtek, 87. Cech. Blansko: 
Švancara - Bezděk (90. Štěpanov-
ský), Klimeš, Zich, Šíp - Kleveta - 
Starý (82. Jarůšek), Němec, Farník, 
Nečas (57. Janíček K.) – Sehnal. 
Trenér Roman Šindelka. Střely na 
branku: 7:10. Střely mimo: 9:10. 
Rohy: 4:6. Fauly: 16:11. Ofsajdy: 
4:8. ŽK: 56. Klimeš, 68. Zich, 70. 
Bezděk, 88. Švancara, 90. Štěpa-
novský - 68. Krtek. Diváků: 168. 
Rozhodčí: Chabiča - Hrůza, Laš-
tůvka. Delegát: Blažek. 

Infarktový závěr, ve kterém Bla-
nenští dvakrát inkasovali, pozna-
menal poslední domácí představe-
ní. Nejenže se nedočkali toužebně 
očekávané výhry, ale naopak po-
prvé prohráli. Diváci si našli viní-
ky, rozhodcovská trojice ale podle 
všeho v obou případech góly uzna-
la po právu. Vzhledem k celkové-
mu obrazu zápasu hosté vyhráli 
zaslouženě, byli lepším týmem. 

Zápas začal tlakem hostí. Stře-
lu na bránu ale vyslal jako první 
domácí Sehnal, nebyla však do-
statečně přesná. Podobně se vedlo 
i Klevetovi v 18. minutě. Na druhé 
straně mohl inkasovat Švancara, 
exkluzivně zahraný trestný kop 
Krtka ale zastavila tyč. Blanenský 
gólman čaroval ve 32. minutě, kdy 
zázračně pokryl Čihákovu doráž-
ku. Třetí tutovka Pelhřimovských 
skončila po průniku Lišky opět na 
tyči. 

Začátek druhé půle přinesl ve-
doucí branku domácích. Pálil Bez-

děk, brankář jeho bombu vyrazil. 
Dotírající Sehnal dal nezištně pod 
sebe a Farník chladnokrevně rozvl-
nil síť – 1:0. Lepší hosté se s tím 
nechtěli smířit a hned dvakrát váž-
ně ohrozili Švancaru. Pak následo-
valy dvě šance Sehnala, nic z nich 
ale nebylo. A přišlo vyrovnání, 
které přineslo první velkou vlnu 
emocí. Míč zahraný z trestného 
kopu Krtka mířil od tyče za čáru. 
Švancara jej s největší pravděpo-
dobností až zpoza ní lovil a roz-
hodčí po bouřlivých konzultacích 
branku uznali – 1:1. Rozhození 
domácí mohli kontrovat, Farník 
ale z bezprostřední blízkosti tre-
fi l jen gólmana. A přišel hřebíček 
do blanenské rakve. Brejk Cecha 
a přesná střela k tyči – 1:2.

Volání domácích hráčů i obecen-
stva po posouzení situace jako of-
sajdové bylo marné a tak po závě-
rečném hvizdu byla trojice sudích 
ráda za úkryt v šatnách. 

FC Forman Boskovice – FS 
Napajedla 1:4 (0:0). Branky: 58. 
Janíček – 49. Cahyna, 51. Huťka, 
56. Zatloukal, 85. Cahyna. Bosko-
vice: Gruber – Adamec (86. Dvo-
řák), Vorlický, Horák Jakub, Vy-
koukal, Doležel (62. Marek), Preč, 
Martínek, Dostál, Janíček, Horák 
Jan (68. Fojt). Bez karet. Diváků: 
80. Rozhodčí: Nováček - Kučerík, 
Talpa.

Poslední divizní utkání bosko-
vických na domácí půdě začalo 
oťukáváním obou soupeřů, které 
vydrželo celou čtvrthodinu. Špíl-
machr domácích Vorlický tento-
krát začal zápas v obranné čtveři-
ci a bylo to znát - útok domácích 
prakticky neexistoval. Za první po-
ločas stojí za zmínku několik slib-
ných akcí hostujících Napajedel. 
V 18. min Huťka po centrovaném 
míči z dobré pozice těsně netrefi l 
prázdnou branku, v 41. minutě po 
zmatcích v domácí obraně v jasné 

gólové šanci nedal hostující Cahy-
na.

Mírná převaha Napajedel se 
projevila až ve druhém poločase. 
Když boskovický Janíček z vylo-
žené šance nedal, z následujícího 
útoku ve 49. minutě poslal hosty 
do vedení gólem do prázdné bran-
ky výborný Cahyna - 0:1. O dvě 
minuty později po rohovém kopu 
zvyšoval hlavičkou Huťka - 0:2. 
V 56. minutě opět po rohu a opět 
hlavou zvýšil Zatloukal - 0:3. Do-
mácí měli potom příležitosti ke 
zkorigování nepříznivého stavu. 
V 58. minutě po centru Vorlického 
pěkně hlavou snížil Janíček - 1:3. 
Závěr utkání se již pouze dohrával. 
V 78. minutě Napajedla kopala pe-
naltu po faulu domácího Adamce, 
ale nejlepšího hráče hostí Huťku 
vychytal brankář Gruber. Přes-
to pět minut před koncem krásný 
průnik Dufka dorážel do prázdné 
branky střelec utkání Cahyna - 1:4. 
Loučení Boskovickým nevyšlo.

Další výsledky: Žďár – Otroko-
vice 4:0, Vyškov – Slovácko B 1:0, 
Třebíč – Rosice 1:1, Uherský Brod 
– Rousínov 4:2, Šardice – Velké 
Meziříčí 3:0. 
  1.  Šardice  27  18  7  2  57:15  61
  2.  Žďár  27  15  4  8  46:30  49 
  3.  Slovácko B  27  14  6  7  51:26  48 
  4.  V. Meziříčí  27  11  6  10  30:45  39 
  5.  Konice  27  11  5  11  35:39  38
  6.  Uh. Brod  27  10  7  10  41:36  37 
  7.  Napajedla  27  11  4  12  37:41  37 
  8.  Třebíč  27  9  9  9  37:35  36 
  9.  Rosice  27  9  9  9  36:40  36 
  10.  Pelhřimov  28  9  9  10  35:40  36 
  11.  Otrokovice  27  7  11  9  34:31  32
  12.  Vyškov  27  9  4  14  26:32  31 
  13.  Blansko  27  7  10  10  37:45  31 
  14.  Rousínov  27  5  11  11  27:41  26 
  15.  Boskovice  27  4  6  17  31:64  18 

Program posledního kola: 
Otrokovice – Šardice, Rousínov 
– Boskovice, Napajedla – Třebíč, 
Velké Meziříčí – Blansko, Slovác-
ko B – Žďár, Konice – Uherský 
Brod, Rosice – Vyškov. 

Předposlední kolo: Blansko i Boskovice vyšly tentokrát na domácích hřištích bodově naprázdno

Fotbalisté Aposu mají jistou divizní příslušnost

Blansko - Pelhřimov 1:2.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Pelhřimov 1:2.  Foto Bohumil Hlaváček

Grand Prix. Česká minigolfová elita se sjela o víkendu do Jedovnic, kde 
proběhlo další kolo extraligy smíšených družstev. Dařilo se mimořádně 
i domácím. Výsledky viz str. 11.  Foto Bohumil Hlaváček


