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Pozvánka 
ŠK GARDE LIPOVEC pořádá 17.ročník OKRESNÍHO ŠA-
CHOVÉHO TURNAJE - Sobota 9. března 2013 – sokolov-
na Lipovec.
Švýcarský systém – 9 kol, 2 x 15 minut. Prezence: 8.15 – 
8.45 hodin, zahájení – 9 hodin. Ceny: pro 50 nejlepších + 
nejlepší žáky. Startovné: žáci – 90 Kč (jídlo), ostatní – 140 
Kč. V ceně startovného je oběd. Především z kapacitních 
důvodů je turnaj určen jen pro hráče okresu Blansko.

Do začátku krajských a okresních soutěží již nezbývá příliš času. Fanoušci se těší

Blansko přišlo skoro o půlku sestavy
Kontumace je 

zrušena
Praha, Blansko - O pouhých 

sedm minut později po skončení 
čekací doby dorazila druhá polo-
vina hostujícího týmu na zápas ku-
želkářské první ligy Konstruktiva 
Praha – TJ ČKD Blansko, který se 
měl hrát minulou sobotu. Po celé 
republice včetně D1 řádila sněhová 
kalamita, přesto rozhodčí nenechali 
zápas sehrát a zkontumovali jej ve 
prospěch Pražanek. Zdravý rozum 
ale nakonec zvítězil. STK násled-
ně rozhodla o zrušení kontumací 
a odložení utkání. Domácí družstvo 
Konstruktiva Praha neprodleně ve-
jde v kontakt s hostujícím týmem 
a navrhne možné termíny sehrání 
utkání ve volných týdnech, kdy se 
nehraje soutěž. Přednostní termín 
je sobota 9. 3., ve výjimečném pří-
padě je možné použít termín 30. 3. 
V úvahu samozřejmě připadají ne-
děle nebo všední dny. 

Tuto sobotu Blansko hostilo 
předposlední celek tabulky z České 
Třebové. Utkání mělo jednoznačný 
průběh. Domácí hráčky podaly vý-
borný výkon a bez ztráty kytičky 
vyhrály 8:0. Nejlepší výkon poda-
la, jak se již stává tradicí, v životní 
formě hrající Lenka Kalová, která 
je momentálně v lize podle průměrů 
třetí nejlepší hráčkou. Blansko je tak 
stále ve hře o titul. Podaří-li se mu 
vyhrát v dohrávce na Konstruktivě, 
vrátí se do čela tabulky.

1. liga ženy: Konstruktiva Pra-
ha – TJ ČKD Blansko odl. TJ ČKD 
Blansko – TJ Lokomotiva Česká 
Třebová 8:0 (3313:3006), Daňková 
535, Nevřivová 533, Musilová Z. 
558, Kalová 575, Musilová D. 550, 
Ševčíková 562.

Příští kolo: Husovice – Duchcov, 
Přerov – Blansko, Česká Třebová 
– Slavia, Konstruktiva Praha - Ná-
chod, Valašské Meziříčí – Neratovi-
ce, Jičín – Zábřeh.  (bh)
  1.  Slavia  17  13  1  3  88,0:48,0  27
  2.  Blansko  16  13  0  3  88,0:40,0  26
  3.  Přerov  17  11  0  6  73,0:63,0  22
  4.  Náchod  17  9  1  7  71,0:65,0  19
  5.  Zábřeh  17  8  1  8  69,0:67,0  17
  6.  Jičín  17  8  1  8  69,0:67,0  17
  7.  Duchcov  17  7  2  8  68,0:68,0  16
  8.  Husovice  17  8  0  9  67,0:69,0  16
  9.  Val. Meziříčí  17  7  1  9  69,0:67,0  15
  10.  Konstruktiva  16  7  0  9  58,0:70,0  14
  11.  Č. Třebová  17  3  1  13  44,0:92,0  7
  12.  Neratovice  17  3  0  14  44,0:92,0  6

O štít Němčic
Němčice - Turnaj O štít Němčic 

ve stolním tenisu se konal v sobotu 
v tamním kulturním domě již po-
čtyřicáté. Vítězem se stal Jiří Kos 
z Velkého Meziříčí před křetínským 
Petrem Koudelkou a Jiřím Obalilem 
ze Šošůvky. Vítěz dvouhry pak spo-
lu s kolegou Jiřím Kordou ovládl i 
čtyřhru. „Za zmínku stojí účast pět-
asedmdesátiletého Antonína Řez-
níčka z Doubravice, rovněž bychom 
rádi poděkovali sponzorům,“ uvedl 
za pořádající TJ Babylon Němčice 
Vítězslav Sedlák. Celkem se akce 
zúčastnilo 35 hráčů z 12 oddílů.

Výsledky, dvouhra: 1. Kos (Vel-
ké Meziříčí), 2. Koudelka P. (Kře-
tín), 3.Obalil (Šošůvka), 4. Korda 
(Velké Meziříčí), 5. Koudelka L. 
ml. (Křetín), 6. Krása (Zbraslavec), 
7. Kuběna (Adamov), 8. Klečka 
(Voděrady), 9. Beneš (Adamov), 10. 
Ondroušek (Němčice), 11. Hrouzo-
vá (Blansko), 12. Dvořák (Šošůvka), 
13. Žáček (Vysočany), 14. Přikryl J. 
(Blansko), 15. Zouhar (Vysočany), 
16. Hebelka L. ml. (Němčice).
Čtyřhra: 1. Kos, Korda (Velké 

Meziříčí), 2. Koudelka P., Koudelka 
L. ml. (Křetín), 3. Procházka, Ku-
til Š. (Blansko), 4. Krása, Klečka 
(Zbraslavec, Voděrady), 5. Příkryl 
J., Kuběna (Blansko, Adamov), 6. 
Sedlák, Hrouzová (Němčice, Blan-
sko), 7. Krátký P., Ondroušek A. 
(Němčice), 8. Zouhar, Žáček (Vyso-
čany).  (bh)

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Po 
první lize, kde se již bojuje osto-
šest, se připravují ke startu i nižší 
soutěže. Druhá liga měla o víken-
du svoje kolo sice ještě odloženo, 
brzy se ale dočkáme i u nás. Zimní 
pauza se chýlí ke konci, funkcio-
náři i trenéři zbrojí, hráči nabírají 
fyzičku.

Snad nejhůře dopadla přestávka 
pro Blansko. Tým, který vede ta-
bulku krajského přeboru, opouští 
hned pět hráčů základního kádru, 
neodolali vábení celků z vyšších 
soutěží. Druholigové Rosice zlá-
kaly Michala Šenka, který se už za 
ně v přípravě i trefi l. Do Bystrce 
za trenérem Kuglerem zamířili Šíp 
a Doležel, do Svitav ze studijních 
důvodů Šplíchal. Také hostování 
Maráka se neprodloužilo, působit 
bude v juniorce Jihlavy. Trenér Jiří 
Hajský má těžkou hlavu.

O víkendu absolvovali jeho 
svěřenci soustředění v Hamrech 
u Svitav. „Zúčastnilo se ho devate-
náct hráčů, pochopitelně i někteří 
nováčci či hráči, kteří dosud půso-
bili v béčku či dorostu,“ prozradil 
nový vedoucí mužstva František 
Fiala. Na zkušené tam byli Brňa-
né Pavel Dohnal a a Petr Křesťan, 
dorostenec Buchta či Hansl z Kot-
vrdovic a Grómský z Rudice. „Ješ-
tě někoho máme v hledáčku,“ tají 
Fiala. Po debaklu od áčka Svitav 
0:8 minulý týden se v rámci sou-
středění Blanenští utkali s béčkem 
tohoto mužstva. „Vyhráli jsme 
4:2, dva góly dal Trtílek, po jed-
nom Nečas a Paděra.

Ráječko skončilo po základ-
ní části zimního turnaje v Líšni 
na lichotivém třetím místě, když 
v posledním kole jako jediný tým 
sebralo bod za bezbrankovou re-
mízu prvnímu Vyškovu (tabulka na 
str. 10). 

„Následující týden nás čekají 
jednání s kluby, odkud bychom 
rádi posily. Zatím bych nerad něco 
prozrazoval, uvidíme, jak vše do-
padne. Podobně je tomu s odchody 
hráčů. Hotový je jen přestup Špa-
něla do Kunštátu,“ uvedl předseda 
Olympie Marcel Mokrý. Tu čekají 
- kromě zmíněného zápasu s Bystr-

cí přáteláky. Tuto sobotu na Spartě 
s Cvrčovicemi a následující týden 
na umělce VUT Brno proti Lipo-
vci.

Příliš se nezměnil kádr Bosko-
vic. Potvrdil to koordinátor klubu 
Jiří Vorlický. On sám je připraven 
v případě nutnosti znovu vypomoci 
i na hřišti. „Proto jsem zatím niko-
mu angažmá neslíbil, uvidíme,“ po-
kyvuje hlavou. Odchází Václavek 
na hostování do Březové. Sestupo-
vé starosti hrozí, to je Vorlickému 
jasné. „Už kvůli naší omladině, 
která je v záloze, bychom ale nera-
di soutěž opouštěli,“ podotkl.

V Kunštátě by rádi i na jaře 
bojovali o první místo. „Čekají 
nás jednání s kluby z nižších sou-
těží o případných posilách. Je to 
mnohdy těžké, mají nereálné po-
žadavky. Zatím máme na přestup 
Španěla a domluveno hostování 
Prudila z Letovic,“ prozradil tre-
nér Petr Loukota. Na hostování 
přichází i Haničinec, od něhož si 
kouč dost slibuje. Jeho celku se 
v přípravě dařilo se střídavými 
úspěchy. Na boskovickém tur-
naji Artézia Cup zpočátku sázel 
branky jako na běžícím pásu, 
v poslední době ale zaznamenal i 

prohry. „Teď nás vybrala Kuřim, 
dostali jsme šestku. Byl to silný 
soupeř, který nemilosrdně trestal 
naše hrubky, my jsme naopak 
šance promrhali,“ mrzí ho.

Bořitov také hraje v Bosko-
vicích. „Momentálně dolaďuje-
me příchod Koláře a Švancary 
z Blanska, Pospíšila z Lipůvky a 
výměně Feifera za Kozumplíka 
z Kuřimi. Jednáme i v Křoví o 
případném příchodu zkušeného 
Karaffy. Odešel Koláček,“ vypo-
četl manažer Alois Ťoupek.

O záchranu se chtějí pokusit 
v Rájci-Jestřebí. Trenéru Jaro-
slavu Málkovi se podařilo něko-
lik doplnění mužstva, pomoci by 
měli zejména velezkušení Radim 
Farník a Martin Klimeš. Na bos-
kovickém turnaji se týmu poved-
lo několik zápasů, uvidíme, jak si 
mužstvo povede v mistrovských 
zápasech.

Artézia Cup ve 
výsledcích: 

Bořitov – Blansko dorost 2:2 
(0:0), Čech, Richtr - Keprt, Zou-
har. Blansko B – Moravská Tře-
bová 1:7 (0:3), Hanskut. Bořitov 
– M. Třebová 1:2, Karaffa. Bosko-
vice – Blansko dorost 7:0, Janíček, 
Blaha 2, Stara, Adamec, Horák M. 
Kunštát – Kuřim 2:6, Haničinec 
2. Rájec-Jestřebí – Blansko B 
1:1, Sedlák – Juránek. Boskovi-
ce – Kunštát 4:3, Janíček 2, Stara, 
Vorlický – Haničinec, Adámek, 
Španěl. Kunštát – Bořitov 4:0, Ha-
ničinec 2, Španěl, Kuda.

Rájec-Jestřebí – Blansko B 1:1.  Foto adam.sRájec-Jestřebí – Blansko B 1:1.  Foto adam.s

Věra Vencelová

Blansko, Boskovice - Malý 
velký muž. I tak by se dali po-
jmenovat nejúspěšnější blanenští 
plavci Jarní ceny Boskovic. Na 
rozdíl však od slavného americké-

ho westernu se pod tímto názvem 
místo jedné skrývají postavy dvě. 
„Malého“ představuje nejmladší 
plavec blanenského družstva Ště-
pán Pokorný a „Velkého“ zase nej-
starší člen oddílu Jan Vencel. Oba 
borci v Boskovicích zvítězili ve 

Pokorný a Vencel uspěli na Jarní ceně Boskovic
všech třech přihlášených startech 
a ten „Velký“ si navíc odnesl po-
hár za nejlepší výkon v kategorii 
dorostu a dospělých. 

Letošní Jarní ceny Boskovic, 
která se konala v sobotu ve čtyř 
dráhové pětadvacítce boskovické-

Blanenš   v Boskovicích.  Foto Věra VencelováBlanenš   v Boskovicích.  Foto Věra Vencelová

Brno, Boskovice - Jen Bos-
kovice nakonec postoupily do 
semifi nále play off ligy Jihomo-
ravského a Zlínského kraje, bla-
nenští Dynamiters zůstali za jeho 
branami. A vstup do vyřazovací 
části se Minervě vydařil, když 
soupeře z Brna ve čtvrtek pora-
zil díky brance v prodloužení. 
V nedělní odvetě se karta obrátila 
a hosté vyrovnali stav série na 1:1 
na zápasy.

HCM Warrior Brno – SK Mi-
nerva Boskovice 2:3 po prodlou-

žení (0:0, 1:2, 1:0; 0:1), Karlíček, 
Pelán, Janda. Stav série 0:1.

Jelikož Boskovickým se v zá-
kladní části na svého soka v se-
mifi nále dařilo, byli favority i přes 
absenci několika hráčů. Hned při 
prvním střídání neproměnil šanci 
Karný. Neuspěli ani Hökl a No-
votný. V závěru první třetiny měli 
domácí výhodu dvojnásobné pře-
silovky, brankář Alexa ale Miner-
vu podržel. 

První branka padla ve 22. mi-
nutě. Pelán nahodil puk a po Kar-

líčkově teči propadl do brněnské 
branky. Vedení hostím dlouho ne-
vydrželo, vyrovnání přišlo ve 26. 
minutě z hole Tůmy. Houpačka se 
opět překlopila na boskovickou 
stranu ve 35. minutě po dorážce 
Pelána. 

Ve třetí dvacetiminutovce chtě-
li hosté rozhodnout, Brno ale ne-
složilo zbraně a jejich snaha byla 
korunována srovnáním, o které se 
postaral z brejku Hakl. Plichta vy-
držela do konce, začalo prodlou-
žení.  Pokračování na str. 10

Hraje se semifinále play off krajské hokejové ligy

ho akvaparku, se zúčastnila stovka 
plavců z Hodonína, Hustopečí, 
Vyškova, Blanska a domácích Bo-
skovic. Blanenský oddíl si z této 
pětice vedl nejlépe, neboť jeho zá-
stupci vybojovali nejvíce medailí, 
získali jeden ze čtyř pohárů za 
nejlepší výkon a zvítězili v závě-
rečných štafetách mužů i žen. Pře-
hled úspěchů blanenského třiadva-
cetičlenného družstva je následují. 
Celkový počet medailí – jedenatři-
cet, složení vítězné štafety mužů 
– Vencel J., Vencel M., Kyzlink 
J., Přikryl A., štafety žen – Kopři-
vová H., Zamazalová V., Pokorná 
P., Grmelová V. a držitelé zlatých 
medailí – Jan Vencel, Štěpán Po-
korný, Petra Pokorná a Veronika 
Zamazalová.

Minulou neděli se na jubilej-
ním desátém ročníku Blanen-
ského závodu, který je pořádán 
pro nejmenší plavce, představilo 
v blanenském bazénu na sto dva-
cet plaveckých nadějí z šestnácti 
českých a moravských oddílů. 
Osmiletí a mladší startovali na 
pětadvacetimetrových tratích, 
devítiletí a desetiletí zvládli tratě 
dvojnásobné. Na malých plavcích 
byla vidět nejen předstartovní tré-
ma, ale i bojovnost ve vodě, a pře-
devším pak velká radost ze získa-
ných medailí a diplomů. Těch se 

rozdalo v průběhu závodů celkem 
sedmdesát. Vyhodnocovaly se také 
absolutní nejlepší výkony chlapců 
a děvčat. Ani jeden ze dvou pohá-
rů za nejlepší výkon však doma 
nezůstal. Odnesli si je Marek 
Halama ze Šumperka a Martina 
Páleníková z Brna. Nejpočetnější 
zastoupení měly brněnské oddíly, 
ale také domácí oddíl představil 
celou dvacítku začínajících plav-
ců. Z nich se na stupně vítězů pro-
sadili čtyři. Nejlépe si vedl teprve 
osmiletý Marek Švarc, který vy-
bojoval s velkým náskokem na 
soupeře dvě zlaté medaile. Jednu 
zlatou a jednu bronzovou si na krk 
pověsil desetiletý Štěpán Pokorný. 
Ze třech stříbrných se radovala 
také desetiletá Nikola Prudká. 
Úspěšnou čtveřici uzavřel rovněž 
desetiletý Milan Kučera s jedním 
bronzem. Boskovické plavání za-
stupovalo osm plavců. Nejmlad-
šímu z nich Jáchymu Ryšávkovi 
bylo teprve šest let, a přestože ho 
na stupních vítězů nebylo téměř 
vidět, postavil se na ně hned dva-
krát a odnesl si zlatou a stříbrnou 
medaili. Stejnou hodnotu měli 
i medaile desetiletého Jakuba Be-
neše. Pátý cenný kov pro Boskovi-
ce vylovila z blanenského bazénu 
devítiletá Anna Bednářová, když 
dohmátla na padesátce prsa třetí.

Boskovice – Brno 2:4.  Foto Jaroslav OldřichBoskovice – Brno 2:4.  Foto Jaroslav Oldřich


