
TIPOVAČKA
POKRAČUJE! 

Druhý kupon 
na straně 8SPORTSPORT Blanenska a Boskovicka

aktuálněaktuálně
V boskovické sokolovně 

se v sobotu 10. dubna od 
9 hodin koná turnaj neregis-
trovaných ve stolním tenise. 

Prezentace od 8 hodin. 

Sportovní hvězdou byl zvolen Radim Kovář

Derby v Boskovicích: O vítězství hostí rozhodla penalta

FC FORMAN BOSKOVICE
FK APOS BLANSKO

2 : 32 : 3
FC Forman Boskovice – FK APOS Blansko 2:3 (1:2). Branky: 12. Matula 
z pen., 63. Vorlický - 21. a 90. z pen. Sehnal, 3. Pokoj. Boskovice: Gruber 
- Horák Jan, Martí nek (C), Kocůrek, Vykoukal (46. Doležel) - Preč, Ho-
rák Jakub, Dostál (68. Odehnal), Žilka, Matula – Vorlický. Trenér: Radim 
Weisser. Blansko: Švancara - Bezděk, Klimeš (C), Zich, Šíp - Starý, Janíček 
K. (69. Pernica), Pokoj, Beneš - Nečas – Sehnal. Trenér: Roman Šindelka. 
Střely na branku: 5:9. Střely mimo: 4:4. Rohy: 5:9. Fauly: 13:20. Ofsaj-
dy: 1:2. ŽK: 80. Doležel, 85. Preč - 24. Šíp, 68. Bezděk, 77. Zich, 81. Starý, 
84. Klimeš. Diváků: 320. Rozhodčí: Talpa - Kučerík, Vostrejž. Delegát: 
Blažek. Více na www.fk blansko.cz

Bohumil Hlaváček

Boskovice - Divizní derby mezi 
odvěkými rivaly z Boskovic a Blan-
ska mělo letos jeden nezanedbatelný 
podtext - všem bylo jasné, že se bo-
juje o záchranu v divizi. Blanenští 
šli do něj přece jenom z lepší pozice 
v tabulce, hráči Formanu, ti už mají 
pomyslný nůž opravdu na krku. 
Soupeře překvapili jedním trum-
fem z rukávu. Na hřišti se objevil 
uzdravený Jiří Vorlický. Byl určitě 
nejlepším hráčem svého týmu, ko-
legové ho však příliš výkonem ne-
podpořili. Blansko bylo od začátku 
o gól vpředu a tři body v hektickém 
závěru díky Sehnalem proměněné 
penaltě v poslední minutě zaslouže-
ně vybojovalo.

Blansko začalo zápas drtivým 
tlakem, který domácí evidentně za-
skočil, obzvláště, když navíc i vel-
mi brzy inkasovali. Janíčkův trestný 
kop ve 2. minutě sice ještě Gruber 
vytěsnil, následný rohový kop Šípa 

ale našel ideálně Jiřího Pokoje. Ten 
se zavěsil do vzduchu a efektně bo-
skovického brankáře hlavou přeho-
dil – 0:1. A mohlo být pro Forman 
hůř. V 7. minutě centroval opět Šíp, 
gólovou rybičku Sehnala ale tento-
krát s vypětím sil Gruber kryl. Bos-
kovičtí se oklepali a přišlo vyrovná-
ní. Matulu fauloval Starý a rozhodčí 
ukázal na značku pokutového kopu. 
Švacara sice směr Matulovy střely 
vystihl, míč mu však pod tělem pro-
padl do sítě – 1:1. Vyrovnaný stav 
dlouho nevydržel. Opět se ukázalo, 
že Sehnala je třeba hlídat důrazně. 
Blanenský kanonýr využil chvilky 
nepozornosti domácí obrany a po-
hotovou střelou z voleje poslal opět 
svůj tým do vedení – 1:2. Mužstva 
pak pokračovala v sice bojovné, ale 
nepříliš pohledné hře i ve zbytku 
poločasu. Šance měli ještě Starý 
a Janíček, na druhé straně střílel 
těsně vedle Matula a pokus Vorlic-
kého, kterého drželi hostující hráči 
na uzdě mnohdy i za hranicí pra-

videl, zblokoval na poslední chvíli 
důrazný Zich. 

V podobném duchu se zápas 
odehrával i po změně stran. Velký 
vzruch přinesl průnik hostujícího 
Nečase v 54. minutě. Byl zcela evi-
dentně sražen ve vápně, píšťalka 
sudího však k údivu všech zůstala 
němá. Blanenské tato situace rozho-
dila a přišla chvilka nepozornosti, 
na kterou Vorlický až do té doby 
marně čekal. V 63. minutě ho našel 
za hranicí obrany přesně Preč a bo-
skovický útočník hlavou po rybičce 
překonal Švancaru – 2:2. Povzbuze-
ní domácí uvěřili, že by i mohli skó-
re otočit a na chvíli svého soupeře 
zamkli na půli. K největší šanci se 
dostal Martínek, gólman ale jeho 
pokus po standardce v 84. minutě 
vytáhl nad. Pak však přišel pro do-
mácí děsivý konec. Ve vápně zahrál 
jejich hráč evidentně rukou a roz-
hodčí nařídil pokutový kop. Míč si 
postavil Martin Sehnala a poslal ho 
přesně k tyči – 2:3. Po rozehrávce 
již jen sudí odpískal konec utkání.

Řekli po zápase
Jiří Vorlický: Zápas mne hod-

ně bolel. Nebudu taktiku soupeře 
komentovat, byť ji chápu. Blansko 
předvedlo lepší výkon než domácí 
a zaslouženě vyhrálo. My jsme se 
do trvalejšího tlaku nedokázali do-
stat. 

Radim Weisser: Kdybych měl 
utkání hodnotit podrobněji, asi bych 
použil i slova, která nepatří do tisku. 
Vítězství patřívá hráčům, porážky 
trenérům. Úkoly, které jsem hráčům 
dal, nebyly bohužel plněny. To jsou 
zásadní věci, kvůli kterým dostává-
me góly. Zápas však divizní kvalitu 
určitě neměl. 

Roman Šindelka: Myslím, že 
jsme si vyhrát zasloužili. Že to bylo 
až v samém závěru, o to je to takové 
větší vychutnání, jak se říká. Hraje 
se až do konce a to se nám vyplatilo. 
Jinak v průběhu jsme v době, kdy 

jsme měli jasnou převahu, zbyteč-
ně povolili a Boskovice to nakoplo. 
Zaplaťpánbůh to dopadlo, tak jak 
dopadlo, opakuji, zasloužili jsme 
si vyhrát. Co se týče Vorlického, 
kterého považuji za momentálně 
nejlepšího hráče na okrese, překva-
pilo nás, že nastoupil. Hlídat ho měl 
Pokoj, nahradili jej ale nakonec jiní, 
přiznávám, že to někdy opravdu 
brousili. 

Alois Ťoupek, exprezident FK 
APOS Blansko: V první půli měli 
hosté jasnou převahu. Jediné nebez-
pečí jim hrozilo ze strany Jirky Vor-
lického, kterého bylo plné hřiště. 
Po změně stran Boskovice musely 
být aktivnější, bylo to ale z jejich 

strany takové bezzubé. Ke konci 
se k Blansku zaslouženě přiklonilo 
sportovní štěstí, bylo o tu branku 
určitě lepší.

Martin Sehnal: Penaltu za ta-
kového stavu a času a tak důležitou 
jsem ještě asi nekopal. Věřil jsem 
si. Byl to pro mne takový pohodový 
zápas, proto jsem na ni šel. Poslal 
jsem ji, kam jsem chtěl. Zápas ale 
jinak moc krásy nepobral, to všich-
ni viděli. 

Další výsledky: Otrokovice – Na-
pajedla 0:0 (0:0), Rosice – Rousínov 
0:0, Třebíč – Šardice 0:1 (0:0), Slo-
vácko B – Konice 0:1 (0:0), Žďár 
n/S – Pelhřimov 1:0 (0:0), Vyškov 
– V. Meziříčí 0:1 (0:1). 

Příští kolo: Rousínov – Napa-
jedla, Uherský Brod – Otrokovice, 
Blansko – Třebíč, Šardice – Vyškov, 
Velké Meziříčí – Žďár, Pelhřimov – 
Slovácko B, Konice – Rosice.
 1. Šardice 18 12 4 2 41:9 40 
 2. Slovácko B 18 11 3 4 34:15 36
 3. Žďár 18 11 3 4 30:15 36
 4. Třebíč 18 7 6 5 26:19 27 
 5. V. Meziříčí 17 8 3 6 20:27 27
 6. Pelhřimov 18 7 5 6 27:25 26 
 7. Konice 18 7 4 7 22:25 25
 8. Rosice 18 6 6 6 27:30 24
 9. Blansko 17 5 7 5 25:26 22 
 10. Otrokovice 17 4 7 6 17:16 19 
 11. Uh. Brod 17 4 6 7 20:28 18 
 12. Napajedla 17 5 3 9 20:31 18
 13. Rousínov 18 3 6 9 15:29 15 
 14. Vyškov 17 4 2 11 14:25 14
 15. Boskovice 18 3 5 10 22:40 14 

Sporné rozhodnutí . Hosté se vehementně dožadovali odpískání penalty za faul na pronikajícího Nečase v úvodu 
druhé půle.  Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček

Blansko - Již počtvrté byly 
vyhlášeni nejlepší sportovci, tre-
néři a kolektivy našeho okresu za 
uplynulý rok. 

Patronát nad akcí převzal tra-
dičně ředitel Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje Jiří Crha, 
který se malého ceremoniálu 
osobně zúčastnil. Loni proběhl na 
společném plesu týdeníku Zrcadlo 
a Pivovaru Černá Hora, letos se 
konal v prostředí kuželny TJ ČKD 
Blansko. 

Ocenění převzalo deset spor-
tovců a po čtyřech kolektivech 
a trenérských osobnostech, vše 
bez udání pořadí. Hlasováním ur-
čili pouze naši čtenáři svoji spor-
tovní hvězdu za rok 2009. Tou byl 
vyhlášen závodník na horských 
kolech Radim Kovář z Moravce 
Benešov, těsně druhá skončila 

plavkyně Silvie Rybářová. Pomy-
slný bronz brala opět benešovská 
bikerka Nikola Hlubinková.

Osud tomu chtěl, že ani jeden 
z této trojice se nemohl vyhlášení 
osobně zúčastnit z důvodu svého 
pobytu na soustředění, shodou 
okolností ho všichni absolvovali 
v Chorvatsku. Ceny tak za ně pře-
brali ve všech případech rodiče. 
Otec Radima Kováře se se synem 
telefonicky přímo spojil, moderá-
tor mu jménem zúčastněných po-
blahopřál.

Jako trenérské osobnosti troku 
2009 byli oceněni Martin Bezdí-
ček (horská kola), Jiří Ošlejšek 
(atletika), Jiří Záleský (fotbal) 
a Ladislav Musil (kuželky), ceny 
pro kolektivy roku 2009 převza-
ly stolní tenistky a kuželkářky TJ 
ČKD Blansko, hráči kolové ze Svi-
távky a bikeři z Moravce Benešov. 
Do síně slávy sportovců okresu 

Blansko vstoupili zlatí olympijští 
medailisté – in memoriam diskař 
Ludvík Daněk, za něhož plaketu 
převzal syn a fotbalista Jindřich 
Svoboda, kterého zastoupil kole-
ga ze slavné brněnské Zbrojovky 
Karel Jarůšek.

Nejlepší trojici ze čtenářské 
ankety doplnili na desítku spor-
tovců roku 2009 Ondřej Kor-
čák (motorismus), Robin Daněk 
(sportovní střelba), Martin Mareš 
(cyklistika), Václav Kolář (biket-
rial), Zuzana Musilová (kuželky), 
Jana Sotáková (atletika) a Martin 
Šmerda (fotbal).

„Jsem velice potěšen, že mohu 
být patronem tak pěkné akce. Všem 
oceněným sportovcům upřímně 
gratuluji. Mnozí ani netuší, kolik 
opravdových hvězd žije v našem 
regionu a jakých úspěchů i světo-
vého měřítka dosahují,“ uvedl v zá-
věrečném slově Jiří Crha.Stolní tenistky TJ ČKD Blansko s manažerem Pavlem Voráčem.Stolní tenistky TJ ČKD Blansko s manažerem Pavlem Voráčem.    Foto Pavel ŠmerdaFoto Pavel Šmerda

Jiří CrhaJiří Crha (uprostřed) s otci úspěšných bikerů Kovářem (vlevo) a Hlubin- (uprostřed) s otci úspěšných bikerů Kovářem (vlevo) a Hlubin-
kou.kou.    Foto Pavel ŠmerdaFoto Pavel Šmerda Karel Jarůšek Karel Jarůšek (vlevo)(vlevo) s moderátorem akce. s moderátorem akce.    Foto Pavel ŠmerdaFoto Pavel Šmerda Marti n Bezdíček Marti n Bezdíček (vlevo)(vlevo) a Franti šek Pokorný. a Franti šek Pokorný.    Foto Pavel ŠmerdaFoto Pavel Šmerda


