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Trtílek a Švancara dovedli 
Blansko k první výhře

L  S

Region - Moravské fotbalové 
soutěže rozehrály minulý víkend 
prvním kolem ročník 2015 - 2016. 
V divizní skupině D porazilo 
Blansko Přerov, v krajském přebo-
ru veze Ráječko tři body z Brna. 
Boskovice měly volno, v pátek v 
krajském poháru nestačily na Sla-
tinu.

Divize: Blansko - Přerov 3:0 
(2:0), 1., 15. a 60. Trtílek.

Blansko: Juran - Gromský, 
Šplíchal, Müller, Šíp, Jarůšek (69. 
Ullmann), Kugler, Fousek, Nečas 
(83. Chlad), Trtílek (78. Krato-
chvíl), Švancara.

Ještě nebyla odehrána ani minu-
ta a šest set fanoušků jásalo nad 
první mistrovskou brankou domá-
cího celku. Müller našel dlouhým 
pasem Nečase a po jeho přes-
né přihrávce se trefi l Trtílek. Za 
necelou čtvrthodinu přišel krásný 
fotbalový moment. Po rohu hos-
tů našel Juran dlouhým výkopem 
Švancaru, který odstavil obránce, 
předložil míč Trtílkovi, jehož stře-
lu brankář nejprve vyrazil, ale na 
následnou dorážku byl krátký.

Poté v obrovském horku upad-
la hra do lepšího průměru, až ve 
42. minutě přišla největší šance 
hostů v prvním poločase. Havlí-
ček pronikl do pokutového území 
a jeho střela olízla levou boční 
síť Juranovy branky. V násled-
ném protiútoku Švancara po autu 
Gromského prošel do vápna, kde 
předložil ideální přihrávku Trtíl-
kovi, jehož střela skončila těsně 
vedle pravé tyče.

Úvodní čtvrthodina druhé půle 
patřila celku Přerova. V 53. minu-
tě Juran vyrazil centr pouze před 
vápno, Václavíčkův lob lízl břev-
no a skončil na horní síti branky 
Blanska. O šest minut pozdě-
ji přesnou hlavičku hostujícího 
hráče Juran s námahou vyrazil 
a odražený míč napálil těsně ved-
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le branky Blanska Václavíček. 
Za chvíli přišel znovu závar před 
brankou Blanska. Rezultoval z něj 
rohový kop, který domácí celek 
ubránil, Kugler vysunul Švancaru, 
ten po brejku ideálně předložil míč 
Trtílkovi, který završil hattrick.

Byla to jedna z chvil, kdy se 
projevila největší síla nové posi-
ly Blanska - Petra Švancary. Ten 
sice polovinu hrací doby odchodil 
jak na nedělní procházce, ale jak-
mile dostal míč, byl k nezastave-
ní. Nejenže ideálně připravil dvě 
branky, do několika dalších šancí 
poslal své spoluhráče, v průběhu 
hry dokázal několikrát roztleskat 
zaplněné tribuny, bavil se s diváky 
kolem hrací plochy - prostě nejen 
skvělý hráč, ale také velká osob-
nost a bavič.

V 62. minutě Švancara dosprin-
toval zdánlivě ztracený míč, před-

ložil ideální centr Trtílkovi, jehož 
střelu Sohlich vyrazil, následnou 
šanci Fouska hostující brankář 
rovněž zneškodnil.

V posledních dvaceti minu-
tách Blansko třikrát vystřídalo, 
za burácení tribun odešel z hřiště 
i střelec všech tří branek a Blan-
sko v poklidu dovedlo svůj první 
zápas k zisku tří bodů. Závěrečná 
děkovačka byla skvělou tečkou 
sobotního utkání.

Krajský přebor: Sparta Brno 
- Ráječko 1:2 (1:0), 62. Sehnal, 
90. Mičko.

Ráječko: Bednář - Zouhar (71. 
Neděla), Vavřík, Sedlák (89. Žů-
rek), Tenora (85. Blažek), Horá-
ček, Zeman (55. Šplíchal), Sehnal, 
Koutný, Mičko, Gryc.

Na Spartě Brno Ráječko pro-
hrávalo po půlce, aby mu ve druhé 
zajistili plný bodový export tradič-

ní střelci - Martin Sehnal a Jakub 
Mičko. Vítěznou branku vstřelil 
Mičko v 90. minutě.

Krajský pohár, 1. kolo: Slati-
na - Boskovice 4:1, 54., 85. a 89. 
Klimeš, 3. Válka - 67. Martínek

ČK: 44. Chalabala - 60. Miksan, 
81. Živný. FC Veselí - Mutěnice 
1:8 (0:4), Slovan Brno - Vojkovice 
1:5 (0:3), Bučovice - Sparta Brno 
0:1 (0:0), Jedovnice - Ráječko 1:5 
(1:2), Tišnov - Ivančice 2:1 np 
(1:1), RAFK - M. Krumlov 0:2 
(0:1), Hovorany - Rousínov 2:6 
(0:4), Šatov - IE Znojmo 3:5 (1:1), 
Ratíškovice - Bzenec 2:3 (2:2), 
Újezd u Brna - Novosedly 4:3 np 
(3:3), Kohoutovice - Bosonohy 
0:2 (0:1), Lanžhot - Jevišovice 
2:3 (0:2), Kunštát - Bohunice 4:1 
(1:0), Šlapanice - Bystrc 1:2 (1:0), 
Dubňany - Moravská Slavia 1:2 
np (1:1).
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Pá 21. srpna

TRÉNINKOVÉ JÍZDY

So 22. srpna

ZÁVOD 200 m a 1000 m

Info: 603 564 579  e-mail: kretinkacup@seznam.cz

Pohár se jel v Benešově. Devátý závod letošního ročníku Poháru Dra-
hanské vrchoviny se jel v neděli 9. srpna v Benešově. Závod na nejvý-
še položené tra   v rámci MTB seriálu se letos jel už po patnácté. Už 
několik let se pro zázemí závodu využívá louka za hřištěm a náročná trať 
je naštěs   téměř celá schována v lese, což činilo závodění při trvajících 
tropech přeci jen snesitelným. 89 dě   doplnilo v posledním startu cel-
kem 52 starších závodníku od 15 let až po veterány. Výsledky přineseme 
v příš  m čísle. (les), foto Lubomír Slezák

V Jevíčku i v Opatovicích 
padl tenista Tomáš Elísek 

vždy až ve finále
Jevíčko, Velké Opatovice - Na tenisovém turnaji mužů v Jevíčku byl 

nasazenou jedničkou kunštátský Tomáš Elísek, hrající v letošním roce 
v barvách ŽLTC Brno.

Prošel až do fi nále, tam však podlehl svému spoluhráči Lukáši Gorec-
kému, který na cestě k vítězství jako nenasazený postupně porazil turna-
jovou šestku, dvojku a ve fi nále i jedničku.

Elísek si chuť zpravil ve čtyřhře, kde se společně s Karlem Modrákem 
radoval z vítězství.

Dvouhra - semifi nále: Elísek – Wurm (Mosilana Brno) 6:0, 6:4, 
Gorecký (ŽLTC Brno) - Modrák (TK Blansko) 6:3, 6:4. Finále: Gorecký 
- Elísek 2:6, 7:5, 6:1.

Čtyřhra - semifi nále: Elísek, Modrák - Tihelka, Ulrych (Jevíčko, 
Čebín) scr., Studený, Gorecký (Ingstav, ŽLTC) - Mašek, Wurm (Mosila-
na Brno) 6:1, 6:3. Finále: Elísek, Modrák - Studený, Gorecký 6:3, 6:1.

Také na turnaji ve Velkých Opatovicích, který se hrál minulý víkend, 
byl Elísek nasazen jako jednička. Také tady však bylo fi nále jeho koneč-
nou stanicí, když ve druhém setu utkání pro zranění skrečoval.

Dvouhra - semifi nále: Elísek - Král (Velké Opatovice) 6:4, 6:2, Mod-
rák - Zezula (TK Blansko) 6:1, 6:1. Finále: Modrák - Elísek 6:3, 4:2 scr.

Čtyřhra - semifi nále: Modrák, Vodák (Blansko, Kuřim) - Elísek, Mül-
ler (ŽLTC, Jevíčko) 6:2, 4:6, 1:0 (3), Frelich, Stříteský (Ingstav) - Zezu-
la, Zemánek P. (Blansko) 3:6, 6:4, 1:0 (9). Finále: Frelich, Stříteský - 
Modrák, Vodák 7:5, 6:2.  (les)


