pozvánka
Tradiční běžecký závod
Bambasácká desítka se koná
17. dubna ve sportovním
areálu ve Skalici. Začátek je
v 11 hod., hlavní závod na
5 a 10 km ve 14 hod.

TIPOVAČKA
POKRAČUJE!

SPORT Blanenska a Boskovicka

Třetí kupon
na straně 8

Blansko si v dalším kole divize poradilo s Třebíčí. Hrozba sestupu přestává být zřejmě aktuální

Vítězství nad Třebíčí zařídil Martin Sehnal
Bohumil Hlaváček

Tři body. Výborný výkon podali v modrém blanenském dresu Martin Sehnal (vlevo) a Michal Beneš.
Foto Bohumil Hlaváček

Blansko - V hlavní roli Martin
Sehnal. Vyhlášený kanonýr se na
jaře vrátil v plné parádě, tak, jak
si ho fanoušci pamatují. Přestože
je stále v centru pozornosti soupeřových obránců, ani Třebíčtí ho
v sobotu neuhlídali. Byl u všech tří
branek svého celku v důležitém zápase, který patrně rozhodl s předstihem o tom, že bát se možnosti
sestupu již Blansko nemusí.
„Už to tak asi bude. Do konce
soutěže je sice hodně kol, věřím
však, že ještě nějaké body určitě
uděláme,“ zářil po utkání trenér
Roman Šindelka. Ten získal se
svým celkem zatím ze tří utkání
sedm bodů, může být tedy s hrou
svých svěřenců určitě spokojen.
Navíc se mu konsoliduje kádr. Po
trestu se v sestavě objevil Němec,
na lavičce již seděli Farník, Cupal
a Kleveta, přičemž posledně jmenovaný se i objevil na poslední
čtvrthodinku na hrací ploše.
Utkání začali lépe Třebíčtí. Ti se
dobře pohybovali po kluzkém terénu a po necelé půlhodince šli do
vedení. Šíp vzal soupeřova útočníka ve vápně evidentně přes nohy
a rozhodčí ukázal bez váhání na
značku pokutového kopu. Ten Pacholík rutinérsky proměnil – 0:1.
Záhy mohlo být vyrovnáno.
Hostující gólman Koubek složil
v šestnáctce Sehnala a penalta byla
nařízena i na druhé straně. Směr
Janíčkovy střely však provinilec
vystihl a domácí jen svěsili zklamaně hlavy. Ve zbytku poločasu
tahali za kratší konec a jen díky
bravurnímu zákroku Švancary při
trestném kopu Pacholíky neinka-

FK APOS Blansko – HFK Třebíč 3:1 (0:1). Branky: 59. a 68. Sehnal, 84. vl. Kopeček - 27. z pen. Pacholík. Blansko: Švancara - Bezděk, Klimeš (C), Zich, Šíp
- Nečas (62. Starý), Janíček K. (73. Kleveta), Pokoj, Beneš - Němec – Sehnal.
Trenér: Roman Šindelka. Třebíč: Koubek - Komínek, Kuldan, Kopeček (C),
Vejmelka - Procházka, Chlup, Pacholík, Smažil - Kratochvíl (77. Havránek),
Wiener (54. Linhart). Trenér: Libor Zelníček. Střely na branku: 4:4. Střely
mimo: 2:5. Rohy: 3:8. Ofsajdy: 6:7. ŽK: 39. Šíp, 83. Pokoj, 90. Bezděk. Diváků: 185. Rozhodčí: Picmaus - Juřička, Volf. Delegát: Šoukal.
Více na www.fkblansko.cz

sovali podruhé. Nad mířili v závěru první části hry pokusy Wienera
a Chlupa.
„Musel jsem v kabině výrazně
zvednout hlas a připomenout hráčům, na čem jsme se dohodli. Jak se
později ukázalo, pomohlo to,“ řekl
po utkání domácí kouč Šindelka. Ze
začátku druhé pětačtyřicetiminutovky Blansko ještě nabíralo dech.
Definitivně ho probrala 59. minuta.
Beneš našel ideálně rozběhnutého
Sehnala a ten poslal míč neomylně
pod břevno Koubkovy svatyně – 1:1.
Hned kratince po rozehrání Třebíčtí překonali Švancaru, pomezní ale
odmával ofsajd. Definitivní obrat
v utkání přišel v 68. minutě. Němec
zahrával od půlky standardku ostře
do soupeřova vápna. Koubek míč
vyboxoval před sebe, k jeho smůle
ale přesně do Sehnalovy hlavy, od
níž balón doputoval do sítě – 2:1.
„Přiznám, že jsem o tom ani pořádně nevěděl, byla to pecka, která mne
složila,“ usmíval se spokojeně po
zápase šťastný autor gólu. Blanenští
se následně zkušeně stáhli do defenzivy a zaslouženě se dočkali ještě
v 85. minutě. Němec poslal míč do
běhu Sehnalovi. Jinak s přehledem
hrající třebíčský kapitán Kopeček
byl u míče dřív a posílal jej dozadu brankáři. Ten však mu již mířil

v ústrety a přihrávka se proměnila
v dokonalého vlastence – 3:1. Bylo
rozhodnuto. Zápas se již jen dohrával. „Domácí dnes měli štěstí a především Sehnala. Nedokázali jsme
ho uhlídat a to rozhodlo,“ přiznal
sportovně porážku trenér Třebíče
Libor Zelníček a svému kolegovi
Šindelkovi uznale pogratuloval.
Další výsledky: Rousínov – Napajedla 2:1 (0:0), Uherský Brod –
Otrokovice 0:0, Šardice – Vyškov
2:1 (2:0), Velké Meziříčí – Žďár 3:2
(0:2), Pelhřimov – Slovácko B 0:5
(0:2), Konice – Rosice 2:0 (2:0),
Boskovice volno.
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Příští kolo: Otrokovice – Rousínov, Napajedla – Konice, Rosice
– Pelhřimov, Boskovice – Uherský
Brod, Slovácko B – Velké Meziříčí,
Žďár – Šardice, Vyškov – Blansko.

Kuželkářky porazily Konstruktivu. Naděje na zisk titulu je ale pryč
Bohumil Hlaváček
Blansko - V předposledním kole
čekaly kuželkářky TJ ČKD Blansko na domácí půdě těžké soupeřky
z Prahy. Aby si ještě udržely teoretickou naději na titul, potřebovaly
výrazně vyhrát. Podařilo se. Slavia
však přivezla výhru ze Šumperku
a přijít o první místo již nemůže.
Blanenské utkání začalo pro domácí výborně. Úvodní trojice se
do svých soupeřek pustila s velkou
vervou a zápas víceméně rozhodla.
Skvělou formu z poslední doby potvrdila kapitánka Zdeňka Ševčíková.
Ve druhém setu sice Kohoutové těsně podlehla, ve zbývajících třech ji
však dokonale deklasovala a vyhrála

více než stobodovým rozdílem, když
jen několik drobných chyb ji připravilo o překonání magické šestistovky. Výborně zahrála i Soňa Lahodová, která soupeřku porazila na všech
čtyřech drahách. Kamila Šmerdová
prohrála první set. Pak však svůj zápas dokonale otočila a bod na společný účet přidala i ona.
Po pauze nastoupila druhá polovina obou celků. Nesmírně těžký
úkol měla Lenka Kalová, proti níž
nastoupila momentálně nejvýše
postavená česká hráčka na světovém žebříčku čtrnáctá Lenka Nová.
Nezalekla se jí a s reprezentační
kolegyní svedla v prvních dvou setech vyrovnaný duel. I když v obou
těsně prohrála, zbývala jí naděje na

obrat. Ta zhasla, když na další dráze
s Novou remizovala a bylo rozhodnuto. Ve čtvrtém setu jí Kalová již
podlehla výrazně. Pomyslný kalich
hořkosti pila, jako již v této sezoně
jednou stejným způsobem, Dana
Musilová. Za stavu 1:2 na sety pro
hostující Najmanovou bylo skóre
na shozené kuželky nerozhodné.
Blanenské hráčce tak stačilo jakkoliv poslední sadu vyhrát, v dramatické koncovce však byla o pouhý
jediný bod lepší soupeřka z Prahy.
Výborně hrající Zuzana Musilová
svůj zápas s Kopřivovou zvládla na
jedničku.
TJ ČKD Blansko – KK Konstruktiva Praha 6:2 (3325:3176),
Ševčíková 587, Lahodová 556,

Dorostenci se utkali v derby

Derby. Týden poté, co se v Červené zahradě utkaly mužské divizní celky Boskovic a Blanska, odehrály svoje
vzájemné zápasy týmy dorostenců obou klubů v krajském přeboru. V duelu starších byli úspěšnější Boskovičtí
v poměru 2:1. U mladších zvítězili hosté 2:7.
Foto adam.s

Šmerdová 546, Kalová 546, Musilová D. 529, Musilová Z. 561.
Další výsledky: Zábřeh A – Neratovice 6:2, Šumperk – Slavia 3:5,
Náchod – Přerov 0:8, Zlín – Zábřeh
B 4:4.
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Program posledního kola: Neratovice – Zlín, Zábřeh B – Blansko,
Jičín – Náchod, Přerov – Šumperk,
Slavia – Zábřeh A.

Lenka Kalová.

Foto Bohumil Hlaváček

Stolní tenistky doma prohrály
Blansko - Úvodní utkání semifinále play off první ligy žen ve stolním
tenisu se hrálo v Blansku. O tom, že
to favorizované Dobré myslí s postupem do extraligy velmi vážně, svědčí i příjezd několika jejich fanoušků,
kteří spolu s příznivci domácích
vytvořili v herně na Podlesí bouřlivou atmosféru. Jelikož se v play
off nehraje čtyřhra, vstupovala blanenská děvčata do utkání s menším
handicapem. Vždyť v celé sezoně
prohrála dvojice Jirůšková, Smejkalová úvodní čtyřhru pouze dvakrát,
v druhé polovině ani jednou.
TJ ČKD Blansko – SK Dobré
3:5. Body: Jirůšková 2, Ševčíková
1, Smejkalová 0.
Hostující hráčky měly lepší vstup
do utkání a po výhře nejlepší stolní
tenistky I. ligy Ukrajinky Stachové
nad Ševčíkovou (viz foto) se ujaly
vedení 0:1. Na 1:1 hned vzápětí vyrovnala Jirůšková, když si téměř bez
problémů poradila s Macurovou. Po
výhře Rozínkové nad Smejkalovou
šli hosté opět do jednobodového vedení. Chléb tohoto utkání se lámal
v klání jedniček obou týmů. Domácí
Jirůšková vedla nad Stachovou již

2:0. Další set sice prohrála, ale ve
čtvrtém měla dva mečboly. Ty bohužel nedokázala proměnit a prohrála
ho poměrem 11:13. Pátý set již byl
zcela v režii hostující hráčky, která svému týmu zajistila vedení 1:3.
Ševčíková výhrou nad Rozínkovou
snižovala na 2:3, do dvoubodového
vedení hosty opět posunula Macurová po vítězství nad Smejkalovou.
Ještě jednou se domácím hráčkám
podařilo soupeřkám přiblížit na roz-

díl jednoho bodu, to když Jirůšková
deklasovala poměrem 3:0 Rozínkovou. Rozhodující pátý bod pro hosty
však získala Stachová, když si stejně
hladce poradila se Smejkalovou.
Odveta se hraje příští sobotu
v Dobré a blanenské hráčky se
pokusí semifinálovou sérii ještě
zdramatizovat. Pokud by se jim
podařilo uspět, hraje se třetí rozhodující utkání hned v neděli opět
v Dobrém.
(vor, bh)

Foto Bohumil Hlaváček

