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V letošním roce si členové Sokola v Černé Hoře vzpomenou
150 let od založení Sokola jako celosvětové tělovýchovné masové organizace a stoleté výročí založení.
TJ Sokol Černá Hora, o.s. proto připravila program oslav stého výročí svého vzniku, které proběhnou na podzim a jejichž součás bude
mimo jiné beseda s cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou pod
názvem DIASHOW z cyklu Discover The World. Ta se uskuteční
v pátek 9. listopadu od 19 hodin v tamní sokolovně.
(zpr)

Fotbalisté Blanska pokračují pod trenérskou taktovkou Karla Jarůška v nevídané spanilé jízdě

Osm gólů ve dvou utkáních a vedení v tabulce!
ale mělo více ze hry, svůj den však
neměl kanonýr Martin Sehnal, který pálil šance jak na běžícím pásu.
Po přestávce fotbal skončil a začala
okopávaná. Hned v úvodu byl vyloučen za oplácení hostující Škodík
a zápas dostal nervózní nádech,
který mu zůstal až do konce. Bzenec v závěru vyrovnal, gól však pro
ofsajd nebyl uznán.
Boskovice - Ivančice 1:2 (1:2),
Janíček. Boskovice: Kronek – Horák Jan, Šafařík, Václavek, Pijáček(81.Vykoukal) – Müller, Černý – Adamec, Přikryl (66.Horák
Jak.), Horák M. – Janíček
Boskovice začaly dobře a několikrát se dostaly do šancí. Ivančice
je přežily a naopak ony se hned ze
své první vážnější akce dostaly ve
13. minutě Novákem do vedení.
Domácí pokračovali v aktivní hře
a byli po zásluze odměněni vyrovnávacím gólem, o který se postaral skluzem uzdravený kapitán
Janíček. V závěru půle se konalo
pověstné nedáš – dostaneš. Boskovičtí nevyužili velkého závaru před
ivančickou bránou a z protiútoku
inkasovali gól do šatny.
Domácí měli převahu i po změně stran. Velké příležitosti zahodili
Václavek a Janíček. Hra se následně přitvrdila. Boskovice doplatily
na střeleckou smůlu, hosté proměnili vše. Na výsledku se již nic
nezměnilo.

Bohumil Hlaváček
Blanensko a Boskovicko První místo v krajském přeboru.
Blansko pokračuje v sérii jasných
výher a zcela zaslouženě vede.
Po výhře nad Novosedly přejelo
jasně i Rajhrad. Uspělo i Ráječko, které dosáhlo na šest bodů,
pravda, obě výhry byly nejtěsnějším rozdílem. Naopak se nedařilo
Boskovicím, které po dvou porážkách klesly do spodních pater
tabulky.
RAFK Rajhrad – FK Blansko
0:5 (0:4), Trtílek, Šenk 2, Doležel. Blansko: Juran - Bubeníček,
Maška, Marák, Šíp - Beneš (62.
Jarůšek), Šplíchal, Pokorný (62.
Zouhar), Šenk (71. Mokrý) - Doležel, Trtílek.
Zápas se odehrál zcela v režii
Blanska. Již v 6. minutě otevřel
skóre Trtílek, když se nejlépe zorientoval ve skrumáži. Stejný hráč
ve 25. minutě ostře vystřelil a pro
dobíhajícího Šenka nebyl problém
hlavou dopravit vyražený míč do
odkrytého brankového prostoru.
Ve 30. minutě vyrazil vpřed Doležel a po samostatné akci obstřelil
rajhradského strážce svatyně. Do
poločasu ještě přidal z podobného
brejku čtvrtou branku hostí opět
Šenk. Konečnou podobu dostal
výsledek utkání v 63. minutě,
když po stříleném centru Šípa rozvlnil síť Trtílek.
Slovan Bzenec – FC Boskovice 6:3 (2:1), Horák M., Živný,
Vykoukal. Boskovice: Kronek
- Černý, Václavek (80. Sedlák),
Šafařík, Pijáček - Adamec, Horák
Jakub, Müller, Přikryl (75. Živný)
– Horák M. (65. Vykoukal), Janíček.
Zápas se nehrál v Bzenci ale
sousedních Těmicích, kde bylo
provozuschopné hřiště. Bzenec
se tam cítil jako doma a záhy vedl
1:0. Hosté dokázali vyrovnat Mi-

Blansko – Novosedly 3:0.
chalem Horákem, do půle ale jednogólový náskok měl opět soupeř.
Po změně stran se zápas pro Boskovice nepříjemně zvrtl, domácí
evidentně lépe zvládali pohyb na
těžkém terénu. Po sérii čtyř branek
to bylo již 6:1, tenisové skóre se
ale díky střídajícím Živnému a Vykoukalovi ještě trochu přijatelněji
upravilo.
Slavoj Podivín – SK Olympia Ráječko 0:1 (0:0), Sehnal J.

Foto Bohumil Hlaváček
Ráječko: Ráječko: Rettegy - Kopecký, Bartoš, Tenora, Koutný Kupský, Štrajt, Badura, Sehnal J.
- Neděla (84. Horák), Sehnal M.
Hosté vlétli do zápasu jako vítr.
Bohužel ale neškodný. Stejně jako
v předešlém utkání se i tentokrát
předvedl Martin Sehnal v pro něho
nezvyklé podobě spalovače jasných šancí. Ve 3., 9. a 27. minutě
šel sám na brankáře, ani jednou ale
sólo neproměnil. Domácí se osmělili a dostali se i do gólovky, ani
oni však neměli štěstí.
Ve druhé půli se domácí zmohli jen na nakopávané balony. Ráječko se přece jenom zaradovalo
z branky. Postaral se o ni z penalty po faulu na Baduru Jan Sehnal
v 57. minutě. V nervózním závěru,
kde se o vzruch starali hodně domácí diváci, Olympia zasloužené
body obhájila.

Hrálo se minulý víkend

Ráječko – Bzenec 1:0.

Foto Bohumil Hlaváček

FK Blansko – Sokol Novosedly
3:0 (1:0), Trtílek 2, Šenk. Blansko:
Juran - Bubeníček, Maška, Marák,
Šíp - Beneš, Šplíchal, Pokorný (72.
Zouhar), Šenk (79. Jarůšek) - Doležel (85. Mokrý), Trtílek.

Duel se zpočátku vyvíjel podobně jako utkání s Bzencem. Hosté se
pustili do hry s otevřeným hledím
a byli v první půli i lepším týmem.
Nedokázali se však na rozdíl od
Blanska prosadit střelecky, když
to několikrát v první půlhodině
podržel výborný Juran v brance.
Domácí se dostali do šance až
poté, Doležel ani Pokorný ale nebyli dostatečně přesní. Gólu se diváci dočkali až v 36. minutě. Bubeníček se vydal sprintem podél
pravé autové čáry a výborně zacentroval. Jan Trtílek se ukázkově
zavěsil do vzduchu a parádní hlavičkou nedal Šelcovi šanci. Novosedly chtěly srovnat, na Jurna ale
byli jejich střelci opět krátcí.
Po návratu z kabin přišlo rychle
rozhodnutí. Šplíchal vyslal podél
lajny rychlonohého Šenka, ten
udělal kličku i gólmanovi a z úhlu
zavěsil. Hrál se nadále atraktivní
útočný fotbal. Branka ale padla již
jen jedna. Doležel středem poslal
dopředu Trtílka, ten mazácky přeloboval brankáře a stanovil konečný výsledek výborného zápasu.
Ten byl pro sympaticky hrající
hosty až příliš krutý.
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SK Ráječko – Slovan Bzenec
1:0 (1:0), Bartoš. Ráječko: Rettegy
- Neděla (90. Žilka), Bartoš, Lajcman (46. Kopecký) - Koutný, Sehnal J., Sehnal V., Kupský, Badura
(89. Štrajt) - Sehnal M., Tenora.
Začátek vyšel Olympii na jedničku. V 11. minutě si naskočil
na Badurův roh Bartoš a otevřel
skóre. Málokoho napadlo, že víc
branek již k vidění nebude. Hosté
se osmělili a začali zlobit. Ráječko
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Pozvánka na KP
sobota 3. listopadu ve 14 hod.

BLANSKO ZNOJMO
BOSKOVICE PODIVÍN
neděle 4. listopadu ve 14 hod.

RÁJEČKO

NOVOSEDLY

sobota 10. listopadu ve 14 hod.

BOSKOVICE

BLANSKO

neděle 11. listopadu ve 14 hod.

RÁJEČKO KYJOV

V Evropě kuželkářky obstály

Blaha se zachoval jako sportovec

Lukáš Hlavinka

Bohumil Hlaváček

Banja Luka, Blansko - Kuželkářky TJ ČKD Blansko se také
letos probojovaly do pohárové Evropy. Začátkem října je v bosenské
Banja Luce čekal Pohár NBC.
Vstup do ligové sezony se blanenským hráčkám povedl na jedničku. První tři utkání v domácí
soutěži se jim podařilo vyhrát
a výbornou formu si s sebou odvezly i do Bosny. Přesto se družstvu nepodařilo projít sítem kvalifikace. Výkony jednotlivých hráček byly následující: Nevřivová
514, Daňková 543, Ševčíková 561,
Musilová D. + Lahodová 520, Kalová 556, Musilová Z. 571. Až na
dvě zaváhání si tak všechny vedly
dobře a dohromady porazily 3265
kuželek, což rozhodně není málo.
Přesto tento výkon stačil pouze na
7. příčku z 11. zúčastněných družstev.
Nutno však dodat, že letošní
ročník se vyznačoval neobyčejnou

Blansko - Josef Masopust,
vzor čestného sportovce,
by musel zatleskat, kdyby
se zúčastnil okresního kola
v Blansku. Speciálně ve
fotbale se zrovna činy Fair
Play příliš nenosí. A mladý borec z Boskovic Pavel
Blaha, který mimo jiné již
obléká dres tamního prvního mužstva mužů, udělal
během dopoledne hned dva.

Ženy TJ ČKD Blansko. Horní řada Ševčíková, Nevřivová, Kalová, Musilová
Z., uprostřed : Daňková, Musilová D., dole: Lahodová.
Foto Petr Havíř
vyrovnaností družstev. Vždyť na
šestý Schneegattern (AUT) Blansku scházely pouhé 2 kuželky, na
pátý Kamnik (SLO) kuželek 10
a na Pirmasens (GER), který ob-

sadil čtvrtou příčku, tedy poslední
zajišťující postup do semifinále,
pak 47 kuželek. Celkovým vítězem turnaje se stal chorvatský celek KK Zagreb-Zaboky.

Jsi takový opravdu a nebo
to bylo momentální hnu
mysli?
Přiznám, že kdyby se jednalo o mistrovské utkání,
nevím, jestli bych to udělal,
to říkám upřímně. Ale na
školní akci mi to připadlo
normální.
Můžeš popsat o co šlo?
Byl na mne odpískán faul

a nařízená penalta. Nebyl jsem
tak úplně přesvědčen, že to bylo
tak tvrdé, spíše jsem spadl sám.

Vzal jsem míč, šel pokutový kop
zahrávat a úmyslně to dal vedle.
Co na to říkali spoluhráči?
Bylo to 0:0 pět minut před
koncem…
Nic, věděli, že jsme si takto vyhrát nezasloužili.
Ale hned v následujícím
utkání jsi udělal opět něco
mimořádného…
Dorážel jsem míč. Rozhodčí odpískal gól, ale já
jasně viděl, že míč nepřešel
brankovou čáru. Přiznal jsem
mu to a on to odvolal.
Vraťme se zpět. Jak by zareagovali spoluhráči, kdybys
se takto zachoval v mistráku?
Těžko říct. Ale myslím, že
jsme tak vedení od žáků a že
by to pochopili. Neříkám,
že jsem nějaký svatý, ale asi
bych to tak udělal znovu.

