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Blansko se po dvou vyhraných utkáních posunulo do středu tabulky moravskoslezské divize

Devět branek v sí ch soupeřů potěšilo fanoušky

Peče cí gól. Čtvrtou branku dal Hodonínu nádherně ze standardky Jan Koudelka.
Bohumil Hlaváček
Blansko - Minulý víkend blanenští fotbalisté přivezli z Bystřice všechny body za výhru, její
výše byla navíc drtivá, přestože
průběh utkání byl vcelku vyrovnaný. Tuto sobotu Hodonín držel
s domácími dlouho krok a poté,
co se mu podařilo srovnat jejich
hubený náskok. Málokdo věřil,
že se Blansko ještě nadechne.
Netrvalo to však dlouho a přišel
bleskový zvrat. Tři parádní branky znamenaly opět jasné vítězství
Blanska. „Nehrajeme momentálně zrovna nějak atraktivní fotbal,
ale body jsou body. A na ně se
hraje,“ byl spokojený trenér Jiří
Hajský.
FK Blansko – RSM Hodonín 4:1 (1:0). Branky: 80. a 84.
Koudelka, 45+1. Müller, 82. Trtílek - 79. Pospiš. Blansko: Juran Gromský, Müller, Čoupek, Buchta (88. Vágner) - Skoupý (62.
Horáček), Šplíchal, T. Zouhar
(89. Hepp), Pospíšil (85. Pokor-

ný) - Trtílek, Koudelka (86. Hansl). Diváků: 320.
Kapitánskou pásku převzal za
zraněného Nečase zkušený Čoupek a premiéra v této roli mu
vyšla. Dárek v podobě výhry,
který si přál, dostal k šedesátinám
dlouholetý blanenský hráč a současný vedoucí prvního mužstva
František Fiala. Byly to ale trochu
nervy, rozhodovalo se v poslední
fázi utkání.
Zápas v první půli nebyl nijak
atraktivní. Hosté pozorně bránili
a mladé pušky Trtílka a Koudelku
nepouštěli vůbec na dostřel. Druhý jmenovaný však přesto ve 20.
minutě po centru Pospíšila z úhlu
těsně minul. I Juran musel dvakrát zasahovat. Když už se zdálo,
že branku v první pětačtyřicetiminutovce nikdo neuvidí, ti, co šli
předčasně na klobásu a pivo, o ni
přišli. Po rohu Čoupka a posunutí
Šplíchala zblízka míč dotlačil za
Navrátilova záda Müller – 1:0.
Hned po rozehrávce se šlo do
šaten.

Pozvánka na fotbal
Neděle 20. dubna v 16 hod.

Ráječko – Jevišovice
Sobota 26. dubna v 16 hod.

Blansko – Bohunice

Foto Bohumil Hlaváček

Hodonín změnil styl hry, toužil
po vyrovnání. V 69. minutě mohla být v jeho prospěch pískána
penalta, rozhodčí ale přimhouřil
oko. O deset minut později ale
přece jenom zahřmělo. Přišel
brejk hostí a po dorážce Pospiše se radovali – 1:1. Naštěstí
Blansko odpovědělo nejlepším
možným způsobem. Neuplynula ani minuta a po Horáčkově
pasu na Trtílka přišel přízemní
centr a Koudelka mířil přesně
– 2:1. Krátce na to přišla definitiva pro zlomené hosty. Roli
nahravače a střelce si tentokrát
Koudelka s Trtílkem vyměnili –
3:1. A v 84. minutě ještě završil
smrtící čtyřminutovku tentokrát
přesnou střelou ze standardky
opět Jan Koudelka – 4:1.
Další výsledky: Líšeň – Tasovice 3:0 (1:0). Napajedla – Stará Říše 0:3 (0:2). Uherský Brod
– Bystřice nad Pernštejnem 1:4
(0:3). Bohunice – Polná 2:1 (1:0).
Velké Meziříčí – Rosice 0:2 (0:1).
Vrchovina – Bystrc 2:1 (0:1). Pelhřimov – Vyškov 3:4 (2:1).
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Hrálo se minulý víkend
SK Bystřice nad Pernštejnem – FK Blansko 1:5 (1:2).
Branky: 16. Čech - 34. Koudelka,
40. M. Skoupý, 56. Čoupek, 82.
Trtílek, 89. Hepp. Blansko: Juran
- Gromský, Müller, Čoupek, Šplíchal - M. Skoupý (46. Pospíšil),
Horáček (75. Pokorný), T. Zouhar
(60. Buchta), Nečas (80. Hepp) Trtílek, Koudelka. Trenér: Jiří
Hajský.
Blansko zvítězilo výrazným
rozdílem. Domácí ale až tak slabí nebyli. Vedli a odpadli až po

třetí brance hostí, kteří pak utkání dovedli do zdárného konce.
Domácí vedli od 16. minuty
po brance Davida Čecha. V tlaku pokračovali, ale díky dobré
defenzivě Blanska zaštítěné navíc
výborným Juranem, se již do další změny skóre nedostali. Naopak
po Horáčkově příhře Nečasovi,
který pak našel Koudelku, přišlo
vyrovnání ve 34. minutě. Do změny stran ještě přišlo navýšení skóre pro hosty, když Trtílkovu střelu na Novotného dorazil důrazný
Skoupý. V 56. minutě přišel výše
zmíněný rozhodující gól. Plány

trenéra Hajského, že Petr Čoupek
bude důležitý pro tým z hlediska
zahrávání standardních situací, se
naplnily. Jeho střela z přímého
kopu znamenala třetí trefu Blanska. V závěrečné desetiminutovce ještě Trtílek a Hepp zvýraznili
výhru hostí.
Další výsledky: Hodonín
– Bohunice 3:1 (1:1), Vyškov
– Napajedla 3:1 (0:1), Rosice –
Vrchovina 0:1 (0:1), Líšeň – Velké Meziříčí 4:1 (2:1), Tasovice
– Polná 1:0 (1:0), Stará Říše –
Uherský Brod 0:0, Bystrc – Pelhřimov 1:1 (0:1).

Oslavenec. Před utkáním dostal k šedesá nám dárek Fran šek Fiala. Druhý v podobě tří bodů pak přidali hráči
Blanska po něm.
Foto Bohumil Hlaváček

Romana Tomášková se chystá na sezónu Kuželkářky na ligovou
Vladimír Jirůšek
Svatá Kateřina - Stojíme na
prahu třetí sezóny a tak je poslední chvilka času na ohlédnutí se
za tou loňskou, která Romaně
Tomáškové přinesla dosud největší úspěchy v její kariéře, když
získala titul mistryně České
republiky. To se zatím v téměř
šedesátileté historii domácího
šampionátu zástupkyni něžného
pohlaví podařilo teprve podruhé. No a jako třešnička na dortu
pak bylo třetí místo v celkové
klasifikaci mezinárodního seriálu Alpe-Adria Championship,
což bylo ve třídě 125 GP/Moto3
nejlepším umístěním českého
zástupce.
I proto byla zimní přestávka
pro ni i ostatní členy našeho PaM
Racing Teamu vyplněna poměrně
příjemnými povinnostmi, počínaje převzetím poháru pro mistra
ČR v Praze, přes účast na tradiční
Mikulášské autogramiádě v Brně,
při příležitosti vydání knihy známého fotografa Vladimíra Rejdy,
která každoročně mapuje dění
na světových i domácích tratích.
Romaniny úspěchy pochopitelně nezůstaly nepovšimnuty ani
v anketách o nejlepší sportovce
města i regionu, vyhlašovaných
každoročně sportovní komisí při
MÚ Blansko a redakcí sportu
v regionálním tisku. Tato oceně-

Romana Tomášková.
ní nezůstala utajena ani divákům
regionální TV. Všech těchto ocenění si Romča velice váží, neboť
vyvažují její poctivou přípravu
i samotné sportovní výkony na
tratích doma i v zahraničí.
Tolik tedy k loňské sezóně.
Nyní však před námi stojí ta
nová. I v r.2014 chceme, aby byla
úspěšná. Jenže, jen chtít nestačí.
I proto jsme se pustili s chutí do
náročné práce. Je jasné, že Romanina motorka potřebuje ve třetím
roce „života“ pořádnou ozdravnou kůru. To si vzal na starost šéf
týmu Pavel, společně se zlatýma
českýma ručičkama ladiče Lubo-

Foto archiv
še. To, jestli bude jejich práce
úspěšná, se pozná až na trati, ale
už dnes si za svoji práci zaslouží
obdiv. A nejen oni, ale celá řada
dalších nejmenovaných lidí, kteří nám pomáhají a fandí. Velké
poděkování patří i všem našim
sponzorům, jejichž řady se i díky
Romčiným výsledkům rozrůstají, což se v dnešní ekonomicky
složité době rovná zázraku. Ale
i zázraky se občas dějí.
Pokud se týká cílů, kterých
chceme v nové sezóně dosáhnout, tak ty nejsou pro náš tým
malé. Romana by velice ráda
zopakovala své umístění v domá-

cím šampionátu,.Hlavním cílem
však zůstává co nejlepší umístění
v Alpsko-Jadranském šampionátu. Tam bude mít velice silnou
konkurenci v podobě továrního
týmu FGR z Ústí n. Orlicí a jejich
jezdce M. Gbelce, který, pokud
bude mít volné termíny v Red
Bull Rookies šampionátu, kam
se loni kvaliﬁkoval, bude v A-A
startovat se strojem, který jezdil
i v MS. K tomu je nutno připočíst
i zahraniční soupeře, o jejichž síle
zatím nevíme nic. Ale proč stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko? Romana by se velice
ráda už konečně prosadila i do již
zmíněného Red Bull šampionátu
mladých nadějí. Dvakrát už ve
Španělsku zkoušela projít přísným kvaliﬁkačním výběrem, tak
do třetice by to snad mohlo vyjít.
To je však zatím daleko, nejprve
je třeba úspěšně absolvovat letošní sezónu, na kterou se Romča
velice těší, protože pokud vyjde
náš plán, tak by letos poprvé měla
absolvovat všech 12 závodů šampionátu A-A.
Celý tým PaM racingu pak má
na prahu nové sezóny ještě jedno
opravdu veliké přání. A sice, aby
se po vážných zdravotních problémech do našich řad opět co
nejdříve v plné síle vrátil dobrý
duch a skutečný „GURU“ našeho
týmu, pan Ota Hilburger. Všichni
na něj čekáme!

medaili nedosáhly

Blansko - Čtvrté místo. Chvíli
to vypadalo dokonce na atak na
prvoligový titul, po sérii neúspěchů ale přišel propad v tabulce na
konečnou nepopulární bramborovou pozici. Být v republikové
špičce již několik let je krásné,
letošní výsledek ale má pro děvčata z blanenské kuželny trochu
hořkou příchuť. Ambice měla
větší.
Svůj osmnáctý mistrovský titul
získaly hráčky Slavie Praha, od
roku 2007 nepřetržitě. V dresu
Blanska byly největšími oporami
Zuzana Musilová, s průměrem
553,9 sedmá nejlepší v soutěži
a Zdeňka Ševčíková, druhá nejužitečnější hráčka ligy v zisku
bodů pro mužstvo. Mezi nejlepší
pětadvacítku v lize se vešly ještě
Lenka Kalová a Lucie Nevřivová.
V předposledním kole vyhrály

Blanenšťačky z důvodu nedostavení soupeřek kontumačně se
sestupujícími Spořicemi, se soutěží se pak v sobotu rozloučily
prohrou na kuželně v Duchcově,
když na body dosáhly Ševčíková,
Nevřivová a Musilová.
1. liga ženy: KK Blansko
– Sokol Spořice 8:0 kont. TJ
Sokol Duchcov – KK Blansko
5:3 (3311:3246), Ševčíková 563,
Nevřivová 532, Daňková 545,
Musilová Z. 563, Lahodová 492,
Kalová 551.
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