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Jiří Záleský zve na mládežnický turnaj
Rájec-Jestřebí - Velký turnaj pří-

pravek se chystá na sobotu 19. června 
do Rájce-Jestřebí. Pod názvem SE-
EIF Ceramic Cup ho uspořádá tamní 
fotbalový klub. „Hrát bude šestnáct 
týmů ve dvou kategoriích po osmi. 
V první budou ročníky 1999 a mlad-
ší, ve druhé 2002 a mladší,“ prozra-
dil hlavní organizátor Jiří Záleský. 
Známo je již obsazení. „1.FC Brno, 

ČAFC Židenice, Moravská Slavia, 
Slatina, Kuřim, Blansko a Rájec bu-
dou mít mužstva v obou kategoriích, 
v jedné pak Dolní Dunajovice a Le-
tovice,“ upřesnil. 

Celý den si Ráječtí představují 
jako opravdový fotbalový svátek. 
„Připravujeme i doprovodný pro-
gram, děti i dospělí se mají na co 
těšit. Na tréninkovém hřišti budou 

pro všechny připraveny atrakce, 
chystáme bohaté občerstvení,“ láká 
Záleský. Po skončení turnaje je 
na programu od 17 hod. exhibič-
ní utkání domácích starých pánů a 
Menšíkovy jedenáctky. „Za ni bude 
hrát, podle příslibu, hned několik 
celebrit, jména zatím nechci pro-
zrazovat,“ slibuje. Sponzorů celé 
akce je hodně. „Touto cestou jim 

již předem děkuji, stejně jako ve-
dení místní školy, kde budou šatny 
a kam budou kluci chodit na obě-
dy,“ pokyvuje hlavou hlavní orga-
nizátor turnaje, který by se podle 
něho měl stát tradiční akcí na konec 
fotbalové sezony a je předzvěstí 
toho, že v Rájci-Jestřebí by se rádi 
v budoucnu daleko intenzivněji vě-
novali práci s mládeží.  (bh)

Závody. Celkem 216 závodníků z pětadvaceti  škol se zúčastnilo dvanáctého ročníku Olympiády dětí  a mládeže 
prvních ročníků ve Velkých Opatovicích. (více na str. 10) Foto Pavel Šmerda

Defi nitiva: Boskovice 
najisto opouští divizi

Bohumil Hlaváček
Boris Hasa

Blansko, Boskovice - Boskovi-
ce jsou po víkendu po Protivanovu 
druhým jistým sestupujícím z D 
skupiny moravskoslezské fotbalo-
vé divize. Defi nitivně je poslala do 
krajského přeboru sobotní porážka 
0:2 v Rosicích. Protože stále není 
jisté, zda nakonec nebudou padat 
tři týmy, jistotu záchrany nemá ani 
Blansko, které trochu nešťastně 
prohrálo v Konici.

Sokol Konice – FK APOS Blan-
sko 2:1 (1:1). Branky: 47. Rajnoha 
z pen., 63. Rus - 51. Němec z pen. 
Blansko: Štěpanovský - Bezděk, 
Klimeš (C), Zich, Šíp (83. Perni-
ca) - Starý (75. Jarůšek), Kleveta, 
Farník (80. Janíček K.), Nečas - 
Němec – Sehnal. Střely na branku: 
8:5. Střely mimo: 8:8. Rohy: 7:2. 
Fauly: 17:15. Ofsajdy: 6:6. ŽK: Ře-
hák, Kvapil - Zich, Němec. Diváků: 
131. Rozhodčí: Drozdy - Skřítecký, 
Trávníček Milan. Delegát: Šoukal. 

 Více na www.fkblansko.cz
V sestavě Blanska se pár kol před 

koncem přece jenom objevil bran-
kář Štěpanovský, který je v klubu na 
hostování z 1. FC Brno. V prvním 
poločase byli diváci svědky vyrov-
nané partie. V 5. min. se pokoušel 
novou akvizici hostů prostřelit Raj-
noha, míč však skončil v boční síti. 
Blanenští odpověděli střelami Šípa 
a Němce, ani v jednom případě však 
nemusel Kmecik zasahovat. Ve 29. 
min. vysunul Němec do úniku Ne-
čase, který zamířil těsně vedle. Ve 
33. minutě po úspěšně ubráněném 
rohovém kopu rozehrál rychle útoč-
nou akci Kmecik, domácí brejk však 
zastavil pozorný Klimeš. Vzápětí 
pálil Kleveta, ale domácí gólman 
byl připraven. Za pět minut se pro-
dral do vápna Nečas, jeho střelu vy-
razil Kmecik k Sehnalovi. Ten pálil 
opět pouze do brankáře domácích, 
nakonec míč do sítě dopravil až Ne-
čas, ale bohužel stál v ofsajdu.

Úvod druhého poločasu přinesl 
po jedné penaltě na každé straně. 

Nejprve po vzájemném držení Zi-
cha s Řehákem ve vápně odpískal 
rozhodčí faul na domácího obrán-
ce, který se ocitl na zemi. Míč si 
na penaltový puntík postavil ka-
pitán Rajnoha a přízemní střelou 
doprostřed branky otevřel skóre 
utkání - 1:0. Ke slovu se dostali 
i Blanenští. Po přihrávce Nečase se 
do vápna vřítil Sehnal, byl faulo-
ván a pískala se druhá penalta. Tu 
suverénně proměnil Němec a srov-
nal stav utkání - 1:1. A to nebylo 
vše. Již za dvě minuty Nečas našel 
ve vápně Sehnala, který ve vel-
ké šanci pálil nad domácí branku. 
O chvíli později si oba hráči role 
vyměnili. Po centru Sehnala Nečas 
z bezprostřední blízkosti branku 
vysoko překopl. 

Tyto dvě neproměněné šance 
mrzely dvojnásob v 63. minutě. Po 
brejkové akci ztroskotal Schön na 
Štěpanovském. Následný roh J. Na-
vrátila poslal rybičkou do branky 
Rus - 2:1. Blanenští museli zákonitě 
otevřít hru, čímž vznikal prostor pro 
domácí brejky. Jeden takový zakon-
čoval po centru Navrátila ve skluzu 
těsně vedle aktivní Schön. V 68. 
min. Sehnal našel centrem těsně za 
vápnem Němce, jeho volej skončil 
nad. Na druhé straně předvedl dal-
ší výborný zákrok Štěpanovský, na 
kterém si vylámal zuby opět Schön. 
Poslední slibnou příležitost Blanska 
k vyrovnání vypracoval Nečas, kte-
rý byl faulován těsně před velkým 
vápnem. Technická střela Němce 
letěla k levé tyči. Kmecik však za-
sáhl. V závěru zápasu zoufalou sna-
hu Blanska o vyrovnání podpořil 
také stoper Zich, který ve výskoku 
nešťastně zranil domácího Klobás-
ku a ten musel byl ze hřiště odnesen 
na nosítkách. 

FC Rosice – FC Boskovice 2:0 
(1:0). Branky: 16. Pacanda, 54. 
Malata z pen. Boskovice: Gruber 
– Doležel (84. Fojt L.), Vykoukal, 
Vorlický, Adamec – Odehnal (43. 
Fojt J.), Horák J., Horák Jak., Ma-
rek – Dostál, Preč.

Rosice měly po většinu utkání 

převahu a mohly jít do vedení již 
v 6. minutě. Pacanda však zblízka 
přestřelil. Grubera pak nepřekonal 
ani v 15. minutě. O chvíli později se 
ale přece jenom dočkal po ideálním 
centru Malaty. Rosický kanonýr se 
do střelecké listiny sám zapsal po 
přestávce, kdy proměnil pokutový 
kop. Boskovice se ve zbytku utká-
ní dostávaly do šancí jen ojediněle, 
největší skončila střelou Fojta těsně 
vedle.

Další výsledky: Otrokovice – 
Velké Meziříčí 4:0, Napajedla – 
Uherský Brod 0:3, Žďár n/S – Vyš-
kov 1:0, Slovácko B – Třebíč 1:1, 
Pelhřimov – Šardice 1:1. 
  1.  Šardice  25  16  7  2  51:14  55 
  2.  Slovácko B  26  14  6  6  51:25  48 
  3.  Žďár  26  14  4  8  42:30  46 
  4.  V. Meziříčí  26  11  6  9  30:42  39 
  5.  Konice  27  11  5  11  35:39  38 
  6.  Třebíč  26  9  8  9  36:34  35
  7.  Rosice  26  9  8  9  35:39  35
  8.  Uh. Brod  26  9  7  10  37:34  34
  9.  Napajedla  26  10  4  12  33:40  34 
  10.  Pelhřimov  27  8  9  10  33:39  33
  11.  Otrokovice  26  7  11  8  34:27  32 
  12.  Blansko  26  7  10  9  36:43  31
  13.  Vyškov  26  8  4  14  25:32  28
  14.  Rousínov  25  5  11  9  24:34  26
  15.  Boskovice  26  4  6  16  30:60  18

Příští kolo: Třebíč – Rosice, Bo-
skovice – Napajedla, Uherský Brod 
– Rousínov, Blansko – Pelhřimov, 
Šardice – Velké Meziříčí, Žďár n/S 
– Otrokovice, Vyškov – Slovácko B. 

Boskovice postoupily do divize 
v sezoně 2005/2006 až ze tře-
tí ho místa krajského přeboru. 
Tehdy postupoval z první příčky 
Rájec-Jestřebí a po nepřihlášení 
se Kohoutovic do divize bylo ji-
homoravským celkům nabídnu-
to další místo v soutěži. Druhá 
Mokrá-Horákov nerefl ektovala, 
na mimořádný postup tak kývly 
právě Boskovice. Ve čtyřech se-
zonách ve čtvrté nejvyšší soutěži 
bojovaly pokaždé o záchranu. 
Obsadily postupně 12. místo, 
13. místo, opět 13. místo a letos 
skončí na sestupové 15. příčce. 
V příští m ročníku tak budou hrát 
jihomoravský krajský přebor.

sobota 5. června v 16.30 hod.

FK Apos Blansko - FC PelhřimovFK Apos Blansko - FC Pelhřimov
FC Forman Boskovice - FS NapajedlaFC Forman Boskovice - FS Napajedla

neděle 6. června v 16.30 hod.

MKZ Rájec-Jestřebí - FC KyjovMKZ Rájec-Jestřebí - FC Kyjov

pozvánka na fotbalpozvánka na fotbal

Motory burácely nad jedovnickým Olšovcem V Blansku vrcholila soutěž v aerobiku dívek

Závody. Nezájem diváků a poloprázdné depo, tak vypadaly o víkendu mezinárodní závody motorových člunů 
v Jedovnicích.  Foto Pavel Šmerda Aerobik. Seriál Baby aerobic Cup vyvrcholil v neděli závody v hale ASK Blansko. Foto Bohumil Hlaváček


