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KAM ZA SPORTEM
pátek 25. února
Florbal: Republikové finále SŠ (14.00), hala SPŠ Jedovnice.
Stolní tenis: TJ ČKD B – Sokol Znojmo C (19.00), divize muži, herna
stolního tenisu TJ ČKD Blansko.
sobota 26. února
Florbal: Republikové finále SŠ (8.00), hala SPŠ Jedovnice.
Fotbal: Olešnice – Lipůvka (10.00), Kunštát – Kuřim (12.00), Boskovice
B – Kořenec (18.00), Letovice – Vavřinec (20.00), zimní turnaje na umělé
trávě v Boskovicích.
Halový fotbal: Turnaj mladších žáků (8.00), hala TJ ČKD Blansko.
Kuželky: TJ ČKD Blansko – Slavia Praha (10.00), 1. liga ženy, TJ ČKD
Blansko B – Třebíč (13.00), 3. liga ženy, kuželna TJ ČKD Blansko.
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko B – Sokol Brno I C (8.15), divize ženy, TJ
ČKD Blansko C – SK Slatina (10.00), KS II muži, TJ ČKD Blansko B –
Bošovice (11.30), divize ženy, TJ ČKD Blansko – Choceň (14.00), 3. liga
muži, TJ ČKD Blansko B – Sokol Brno I (17.30), divize muži, herna TJ
ČKD Blansko.
neděle 27. února
Florbal: Republikové finále SŠ (8.00), hala SPŠ Jedovnice.
Fotbal: Blansko – Svitavy (16.00), Benešov – Drnovice (18.00), zimní turnaje na umělé trávě v Boskovicích.
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko – TTC Ústí n/O (10.00), 3. liga muži, herna
TJ ČKD Blansko.
pátek 4. března
Fotbal: Blansko – Kunštát (19.00), zimní turnaje na umělé trávě v Boskovicích.
sobota 5. března
Basketbal: ASK Blansko – BSM Brno (9.00, 11.00), OP st. žáci, ASK
Blansko – BSM Brno (13.00, 15.00), OP žáci U16, ASK Blansko – SK
Podolí (17.30), OP muži, vše hala ASK Blansko.
Fotbal: Svitavy – Březová (11.30), Boskovice – Kuřim (13.30), Kořenec –
Letovice (17.00), Olešnice – Vavřinec (19.00), zimní turnaje na umělé trávě
v Boskovicích.
Florbal: Atlas ČKD Blansko B – Florbal Kuřim (11.15), Atlas ČKD Blansko B – Bulldogs Brno C (15.00), jihomoravský přebor muži, hala TJ ČKD
Blansko.
Kuželky: TJ ČKD Blansko B – Mistřín (10.00), 3. liga muži, TJ ČKD
Blansko – Šumperk (13.00), 2. liga muži, kuželna TJ ČKD Blansko.
neděle 6. března
Basketbal: ASK Blansko – JVSB Uh. Hradiště (10.30), OP muži, hala
ASK Blansko.
Fotbal: Boskovice B – Benešov (12.00), zimní turnaje na umělé trávě
v Boskovicích.
Kuželky: Pohár mladých nadějí (9.00), kuželna TJ ČKD Blansko.

SPORT

Boskovičtí hokejisté předvedli obrat a položili základ úspěchu

Minerva postoupila do finále
vu přihrávku zpoza branky zužitkoval ve vyrovnávací gól Holý.
V prodloužení se nejprve Boskovičtí ubránili přesilovce, aby pak
sami v početní výhodě rozhodli.
Karneval na ledě i v hledišti zařídil
Antoňů.
„Dnes jsme doplatili na to, že
jsme v prvním kole stáli. Počítal
jsem s tím, že budeme mít problémy, ale že až tak velké, to tedy ne.
Na druhé straně musím říct, že i za
stavu 0:4 jsem věřil v obrat, protože podobný vývoj zápasu už jsme
také zažili. Nejdůležitější bylo, že
jsme dali dvě branky ve druhé třetině a další hned v úvodu třetí části.
Sice jsme pak po naší hrubé chybě
soupeře znovu posadili na koně, ale
v závěru rozhodla zkušenost,“ řekl
po zápase trenér domácích Rudolf
Krupička.

Pavel Šmerda
Boskovice - Hokejisté Minervy
Boskovice se probojovali do finále letošního ročníku krajské ligy.
V semifinále zdolali ve dvou zápasech Velkou Bíteš. Nejprve v pátek
doma 6:5 po prodloužení, v neděli
pak zvítězili v Bíteši 1:4. Na svého soupeře si ještě musí počkat
do dnešního večera, ve druhé sérii
totiž Velké Meziříčí zdolalo Kometu Úvoz a vyrovnalo tak stav série
na 1:1 na zápasy.
SK Minerva Boskovice – HC
Spartak Velká Bíteš 6:5 po prodloužení (0:2, 2:2, 3:1; 1:0), Komínek 2, Horáček, Stanček, Holý,
Antoňů. Stav série: 1:0. Sestava:
Hrachovina (od. 32. min. Zrza),
Buďa-Provazník, Antoňů-Pazdera,
Honzek-Stanček, Karný-KomínekHolý,
Kroupa-Horáček-Veselý,
Blaha-Šlapanský-Tesař, Tůma.
Zatímco domácí v úvodním kole
play-off odpočívali, hosté měli za
sebou už tři čtvrtfinálová utkání,
což se v úvodu zápasu projevilo.
Minerva se nemohla dostat do tempa, vázla jí kombinace a chyběla
střelba. Velká Bíteš tak až do 32.
min. na ledě kralovala a postupně
si vypracovala čtyřgólový náskok.
Ještě ve druhém dějství se ale
domácí nadechli k nevídanému
obratu. Ve 38. min. snížil Komínek a o minutu později zaznamenal druhou branku Horáček. Když

Zápas. SK Minerva Boskovice - HC Spartak Velká Bíteš 6:5 po prodloužení.
Foto Pavel Šmerda
hned v úvodní minutě třetí části
přidal další zásah znovu Komínek,
začalo drama. Hosté ještě jednou
vedli o dvě branky, to když v 52.

Zbraslavec
vyhrál derby
Zbraslavec - Další dvě kola hráli o minulém víkendu stolní tenisté
Zbraslavce v krajské soutěži. Proti
Boskovicím nastoupili konečně
v nejsilnější sestavě, takže byli
favoritem. Od začátku si udržovali
jedno až dvoubodový náskok, který nakonec dotáhli až k celkovému
vítězství. Hráči obou týmů tentokrát nepředvedli mnoho ze svého
nejlepšího umění, snad s výjimkou
domácích Luboše Bezděka a Radima Křepely, kteří naopak potvrzovali vzrůstající formu z posledního
období. Za očekáváním především
zaostali lídři hostů Marek Horváth
a Pavel Těžký, kteří nezvykle často
chybovali a na nejlepší domácí hráče tentokrát neměli nárok.
Do nedělního utkání s těžkým
soupeřem z Brna nahradil v ne
zrovna nejlepší formě hrajícího Petra Krásu Luboš Křepela. Čtyřhry se
vyvíjely pro domácí velmi nadějně. Vyhrát se však podařilo pouze
jednu. I další zápasy byly hodně
vyrovnané, ovšem v koncovkách
setů slavila úspěchy převážně zkušenost hostujících hráčů. Z domácího tábora jim dokázal vzdorovat
pouze Radim Křepela, který vyhrál
první dvě své dvouhry. Ostatní hráči, přestože oproti předchozímu dnu
podali o mnoho lepší výkon, na
letos bezesporu nejtěžší protivníky
nestačili.
Výsledky: Zbraslavec – Boskovice 10:6, Křepela R., Bezděk 4,5,
Krása st. 1 – Horváth, Těžký 2,5,
Zachoval 1. Zbraslavec – Oltec
Brno 3:10, Křepela R. 2,5, Bezděk
0,5.
(bh, rk)

min. Buďa ztratil puk a jeho chybu potrestal Petrčka. Domácí se ale
nevzdali, v 55. min. se trefil Stanček a v 56. min. krásnou Komínko-

Dynamiters vypadli
Blansko - Sezona pro blanenské
hokejisty skončila hned v prvním
kole play-off. Na Velké Meziříčí
nestačili již doma v prvním zápase,
i když po první třetině vedli, druhé
utkání na půdě soupeře již bylo jasnou záležitostí pro domácí.
Dynamiters Blansko HK –
HHK Velké Meziříčí 4:6 (4:2, 0:3,
0:1), Kazda, Kocman, Berka Miroslav, Hoffmann.
Dynamiters prohrávali od 3. minuty. Pak se však nadechli k mohutnému náporu a třemi brankami po sobě
se ujali vedení 3:1. Možná jako rozhodující se ukázala 14. minuta, kdy
jela dvojice domácích hráčů sama na
brankáře, ale gól z toho nebyl, přičemž jednoho z Blanenských hosté
faulovali. Domácí hráli přesilovku,
ale v ní inkasovali. Odpověď Blan-

Halové turnaje. Již druhá sobota po sobě patřila v hale TJ ČKD Blansko mladým fotbalistům. Zatímco předchozí týden se tam sešly přípravky (v obou kategoriích vyhráli domácí), tentokrát bojovali starší žáci. Hráči
FK APOS byli opět nejlepší, ve finále porazili Líšeň 2:1. Do třetice se na stejném místě v sobotu 26. února
představí mladší žáci.
Foto Bohumil Hlaváček

Boskovičtí se chystají na šampionát
Most, Boskovice - V dalekém
Mostě odstartovala série čtyř velkých republikových turnajů ve
šprtci, ze kterých sbírají hráči body
potřebné ke kvalifikaci na mistrovství České republiky, které v listopadu 2011 proběhne v Boskovicích.
Samozřejmě na severu Čech
nemohli chybět ani zástupci týmu
BHK Orel Boskovice, kteří tam

opět zanechali nesmazatelnou stopu
a domů přivezli dva ze šesti udělovaných pohárů.
Při účasti šestaosmdesáti hráčů
a hráček zvítězil mostecký Tomáš
Fleišman před Martinem Kučerou
z Brna. Hned za nimi skončil boskovický hráč Jakub David, který
po porážce ve čtvrtém kole musel
do oprav, kde však již neprohrál

a obsadil konečnou bronzovou
příčku.
Do první dvacítky se ještě prosadili sedmý Bohumil Feruga,
třináctý Vít Vondál a sedmnáctý
Michal Odehnal. Solidní umístění
- 43. místo zaznamenal starší žák
Vojtěch David. Druhý boskovický
držitel poháru byl nejlepší mladší
žák Jan Feruga.
(fer)

Věra Vencelová

Blanenská výprava.

Foto Věra Vencelová

Hlavním závodem, který se jako
jediný plaval na finále, byla stovka
polohový závod. Do něho postoupil z rozplaveb z třetího místa
v kategorii staršího žactva Dominik Špaček, který tuto bronzovou
příčku ve finále s přehledem potvrdil. Druhým významným závodem
byla dvoustovka motýlek v kategorii dorostu a dospělých, který se
plaval jako Memoriál Mgr. Vladimíry Ryplové. Zde bojoval o bronzovou medaili Jan Vencel. Slušný
osobní rekord nakonec stačil jen na
čtvrté místo.
Nejlépe se blanenským plavcům dařilo na trati 100 m prsa,
kde, jak už bývá zvykem, nenašla
přemožitele ani v soupeřích o rok
starších blanenská plavecká hvězda

ska sice ještě v závěru třetiny přišla,
ale po přestávce v rozmezí mezi 21,
a 25. minutou přišly tři zásahy hostí.
Přes veškerou snahu se už hokejistům Dynamiters nepodařilo utkání
zvrátit i když si vypracovali několik
nadějných příležitostí, naopak ještě
při vlastním oslabení jednou inkasovali.
HHK Velké Meziříčí – Dynamiters Blansko HK 11:4 (4:1, 3:2,
4:1), nehl.
Na výhře Meziříčí se rozhodující
měrou podílel první útok. Exreprezentant Kaňkovský skóroval čtyřikrát, připsal si i tři asistence,
Nekvasil měl bilanci tři góly a šest
asistencí. Blansko se tak se soutěží,
v níž mladíci z jeho sestavy hlavně
sbírali zkušenosti, rozloučilo debaklem.
(bh)

Radim Farník rozhodl
dvěma góly o výhře
Líšeň - Další kolo svedlo na líšeňském zimním turnaji k duelu dva
rivaly v boji o záchranu v divizi. Za
Bystrc nastoupili ještě nedávno blanenský Zich a v bráně Slanina, který svoje námluvy s Aposem skončil
rozhodnutím o působení v Brně.
Ani oni ale nezabránili výhře Blanska, o niž se postaral dvěma brankami Radim Farník.
FC Dosta Bystrc – FK APOS
Blansko 0:2 (0:2), Farník 2. Blansko: Švancara (41. Sehnal) - Kuda,
Bezděk, Pokoj, Šíp - Bubeníček,

V Opavě bodovali Dominik Špaček a Jan Vencel
Opava - Letos potřetí se vydal
osmičlenný elitní výběr blanenských plavců ve složení Jan Vencel,
Michal Vencel, Dominik Špaček,
Tomáš Chemčuk, Miloš Nejezchleb, Veronika Zamazalová, Hana
Kopřivová a Petra Pokorná na sever
Moravy.
Po oba víkendové dny se zde
konal 18. ročník mezinárodních
závodů Velká cena Opavy. V jednotlivých disciplínách a třech
kategoriích se v časově náročném
programu postavilo na bloky téměř
tři sta plavců z Čech, Moravy, Slovenska a Polska. O kvalitní sestavě
plavců svědčilo i pět překonaných
rekordů mítinku.

Velká Bíteš – SK Minerva
Boskovice 1:4, Komínek 2, Holý,
Tesař. Stav série: 0:2.
Druhý zápas měl stejný průběh
jako ten první, jen v opačném gardu. Tentokrát si Boskovičtí vypracovali čtyřbrankový náskok, na
který však domácí dokázali odpovědět pouze jedinou trefou. „Soupeř na nás vlítnul, ale my jsme si
na rozdíl od pátku úvod pohlídali
a měli jsme zápas pod kontrolou.
Teď potrénujeme a počkáme si na
toho, koho vyzveme ve finále,“
řekl bezprostředně po utkání trenér
hostí Rudolf Krupička.

Dominik Špaček. V ostatních třech
disciplínách medaile sice nezískal,
ale skončil v první desítce a zapsal
si pět vynikajících osobních rekordů. Velké překvapení se konalo
na stejné trati v kategorii dorostu
a dospělých, kde nastoupil až se
čtvrtým nejlepším přihlášeným
časem Jan Vencel. Po velkém boji
v závěrečných pěti metrech, kdy
byl ještě na třetí pozici, si nakonec
dohmátl pro zlato. Ve starších žákyních se na této trati představily hned
tři kvalitní blanenské prsařky. Nejlepší Veronika Zamazalová se velmi
snažila vybojovat bronz, ale nakonec z toho bylo až páté místo. Za
ni se zařadily zbylé dvě plavkyně,
a to Petra Pokorná na sedmé a Hana
Kopřivová na desáté místo.

Hájek, Janíček, Doležel - Farník –
Jelínek. Trenér: Tomáš Šenk.
Góly padly hned v úvodu utkání. Farník se dostal po kombinaci
s Doleželem a Jelínkem do šance,
byl sražen a sám penaltu proměnil.
V 9. minutě ho pak Bubeníček našel
ideálním centrem a stejný hráč zkušeně zavěsil. Ve zbytku utkání se již
více bojovalo než hrálo. „Nechci
říct, že jsem úplně spokojený, ale
určitě byl náš výkon nejlepší, který
jsme doposud v přípravě předvedli,“ uvedl trenér Tomáš Šenk. (bh)

Basketbal
je naše
droga
Kunštát - Basketbalový oddíl
ZŠ a MŠ Kunštát pořádá doplňující nábor do družstev minižáků,
minižaček a dalších věkových
kategorií, tj. pro věkové kategorie
3.-7 třídy základní školy.
Nábory budou probíhat ve sportovní hale ZŠ Kunštát ve dnech
jarních prázdnin v následujících
termínech: 14. 3., 16. 3. a 18. 3.
vždy od 10 do 12 hodin. Zároveň s tím budou probíhat treninky
současných hráčů a hráček. Vaše
děti budou připravovat špičkoví
trenéři v oboru basketbalu. Více
informací na e-mailu: panbasket@
seznam.cz nebo na telefonním čísle
733 299 281.
(zpr)

