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Žáci a studenti soutěžili
v přespolním běhu

Fotbalisté Blanska mají za sebou dva zápasy na hřiš ch soupeřů

Jeden bod a propad v tabulce
Bohumil Hlaváček

Běh v Lysicích.

Foto Bohumil Hlaváček

Okresní a krajské přebory. Poslední zářijový den byl ve znamení
okresního přeboru základních škol v přespolním běhu základních
škol. Pořádající školou byla již tradičně ZŠ Edvarda Beneše v Lysicích.
Nejúspěšnějšími se stala družstva mladších žákyň ZŠ Dvorská, ze
stejné školy byli i vítězní starší žáci. Ve starších žákyních triumfovaly
dívky z Gymnázia Blansko a v mladších žácích byli nejlepší domácí
chlapci z Lysic. Středoškoláci měli tři dny nato přebory v Blansku,
kde akci pořádala tamní OA SzDŠ. Jak v chlapcích, tak v dívkách
dominovalo Gymnázium Boskovice. Vítězná družstva ze všech šes
kategorií odcestovala tento pátek společným autobusem na krajské
kolo do Hodonína. Na stupně vítězů dosáhli mladší žáci z Lysic, kteří
skončili druzí.
(bh)

sobota 18. října 2014 od 9.00 hod.
Blansko * Sportovní hala na Mlýnské ulici
Občerstvení zajištěno* srdečně zvou pořadatelé

Blansko - Protože poslední
domácí zápas se Žďárem, který se bude dohrávat tuto středu,
byl odložen, fanoušci divizního
Blanska svůj tým na Kolbence již notnou dobu neviděli. Na
dvě utkání totiž zajížděli k soupeřům. Z jejich hřišť vydolovali
jeho hráči jen bod z Uherského Brodu, z Otrokovic odjeli
s prázdnou.
FC Viktoria Otrokovice –
FK Blansko 2:1 (1:0). Branky:
2. Juráň, 68. Silný - 79. Krejčíř. Blansko: Juran - Gromský,
Šplíchal, Šíp, Čoupek - Buchta
(49. Müller), Nečas, Zouhar T.
(74. Jarůšek), Krejčíř - Trtílek
(Zouhar M.), Ullmann. Trenér:
Ludevít Grmela.
A zase zpackaný úvod utkání.
Už ve 2. minutě se kopal roh, po
něm se k dorážce dostal nekrytý
Juráň a neomylně skóroval – 1:0.
Blansko se nadechlo k ofenzivě
a převzalo otěže zápasu. Během
půlhodiny hry se ale ukázala
jako neplodná a začali hrozit
i Otrokovičtí, kteří se dostali do
několika šancí.
Blansko začalo druhou půli
lépe, když však jejich ataky končily většinou před šestnáctkou,
uhodilo opět na druhé straně.
Běžela 67. minuta, v níž našel
okénko v hostující obraně Silný
a překonal Jurana – 2:0. Zápas
rozhodnut
nebyl,
Blanenští

se s porážkou nechtěli smířit.
V útoku byl vidět střídající Jarůšek, jehož výkony na bořitovské farmě zaujali kouče Grmelu
a poslal ho do hry. Brankově
se ale neprosadil, to se povedlo
v 79. minutě po utěšené dálkové
trefě Krejčířovi. V závěru ještě
prováhal šanci Ullmann.
V nejbližší době čekají Blansko
hned dva domácí zápasy v krátké
době za sebou (viz pozvánka), po
nichž by se mohlo jejich postavení v tabulce, v níž se momentálně
oproti nadějnému úvodu sezóny
trochu propadli, vylepšit.
Další výsledky: Rosice –Uherský Brod 1:1 (1:1). Napajedla
– Hodonín 1:0 (0:0), Bystřice –
Tasovice 3:0 (1:0), Velké Meziříčí – Žďár 2:1 (2:1). Havlíčkův
Brod – Stará Říše 2:1 (0:1).
Vrchovina – Pelhřimov 3:4 (0:3).
Polná – Mutěnice 1:2 (0:0).

tě ale již kapituloval po střele
Davida z hranice šestnáctky –
1:0. Blanenští odpověděli tlakem
se snahou o vyrovnání. Šance
Nečase skončila nad, nedařilo
se ani ze závarů po rohových
kopech. V závěru poločasu
zahrozili i domácí, Jurana ale
nezaskočili.
Svěřenci trenéra Grmely si již
dali pozor na útlum po návratu z kabin a pokračovali ihned
v tlaku. Ten skončil konečně
vyrovnáním v 53. minutě, kdy
Ullmann zúročil přesnou střelou
k tyči vysunutí od Levaie – 1:1.
Domácí inkasovaný gól probudil
k aktivitě.
Ve zbytku zápasu musel David
Juran znovu předvést několikrát
svoje kvality a plně dokázal, že
momentálně patří mezi třemi
tyčemi k tomu nejlepšímu, co
je ve fotbale na jižní Moravě

k vidění. Zápas tak skončil remízou.
Další výsledky: Bystřice –
Otrokovice 2:2 (0:2). Hodonín
– Polná 0:3 (0:1). Tasovice –
Napajedla 1:0 (1:0). Mutěnice –
Vrchovina 3:2 (2:2). Pelhřimov –
Havlíčkův Brod 1:3 (0:2). Stará
Říše – Velké Meziříčí 0:1 (0:0).
Žďár – Rosice 0:1 (0:1).
1. V. Meziříčí
2. Havl. Brod
3. Bystřice
4. Otrokovice
5. Stará Říše
6. Mutěnice
7. Vrchovina
8. Hodonín
9. Polná
10. Rosice
11. Blansko
12. Pelhřimov
13. Uh. Brod
14. Žďár
15. Tasovice
16. Napajedla
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Hrálo se minulý
víkend

Pozvánka na fotbal

ČSK Uherský Brod – FK
Blansko 1:1 (1:0). Branky: 4.
David - 53. Ullmann. Blansko:
Juran - Gromský, Šplíchal, Šíp,
Müller - Krejčíř, Jukl, Nečas (72.
Buchta), Levai - Trtílek, Ullmann. Trenér Ludevít Grmela.
Začátky utkání se Blanenským
nedaří. I tentokrát sice Juran
v samotném úvodu tým před
pohromou zachránil, ve 4. minu-

Středa 15. října v 15.30 hod.
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Blansko – Žďár n/S.
Sobota 18. října v 15.00 hod.

Blansko - Rosice

Všechny poháry pro absolutní vítěze kraulového trojboje zůstaly doma
Blansko - Rok co rok stoupá zájem o domácí plavecké závody Memoriál Jaroslava Starého, které pořádá
vždy na podzim blanenský oddíl ASK na počest jednoho ze zakladatelů a funkcionářů blanenského plavání. Na letošní jubilejní desátý ročník, který se konal
v sobotu v blanenských lázních, se přihlásilo celkem tři
sta dvacet plavců ze sedmnácti klubů České republiky.
Pořadatelé tentokrát bohužel nemohli všechny zájemce
přijmout z kapacitních, ale i časových důvodů. Aby se
mohly závody konat, musela se vyškrtnout téměř stovka
závodníků. I tak nebylo na bazénu k hnutí. O to větší
však byla bouřlivá závodní atmosféra při rozplavbách
jednotlivých disciplín.
Závody vyvrcholily vyhlášením nejlepších plavců
v hlavním závodě, kterým je tradičně kraulový trojboj.
Ten se skládá z padesátky, stovky a dvoustovky kraul.
Vítězem se stává plavec bez rozdílu kategorií s nejvyšším bodovým součtem ze všech tří disciplín, což prověří

Vítězové trojboje.
jeho všestrannost, co se týká plavecké distance. Bývá
totiž pravidlem, že plavec, který ovládá kratší tratě, neumí tak dobře ty delší a obráceně. Toto pravidlo se potvrdilo i v letošních bojích o absolutního vítěze v mužské
kategorii, kde si to rozdali se soupeři z ostatních oddílů
blanenští borci bratři Vencelovi. A byl to boj doslova bratrovražedný. Na padesátce zvítězil s přehledem Michal

Vencel, na stovce dohmátli
současně a dvoustovka patřila jednoznačně Janu Vencelovi. Jeho bodový součet
byl nakonec o pouhých sedm
bodů vyšší, což představuje
například u padesátky jednu
desetinu vteřiny.
Sčítání bodů u vítězky
Foto Věra Vencelová ženské kategorie tak napínavé nebylo, neboť blanenská
Veronika Zamazalová zvítězila s osobními rekordy ve
všech třech kraulových disciplínách, přestože její doménou jsou prsové tratě. Její náskok na druhou v pořadí
byl téměř sto bodů. Třetí pohár pro Blansko vybojoval v
kraulovém trojboji blanenský talent Milan Kučera, který
porazil své o rok starší soupeře o padesát bodů.
Medaile se rozdávaly i v ostatních disciplínách, které

doplňovali kraulový trojboj. Dvě prvenství si připsala
Petra Pokorná na padesátce znak a stovce polohově.
Jedno zlato patřilo Tomáši Chemčukovi za stovku polohově. Na medailové porci pro blanenské družstvo měli
také podíl Barbora Sedláková, Hana Kopřivová, Milan
Musil a Michal Špaček. Štafetu na 4x50 m kraul ovládla
v ženách blanenská čtveřice ve složení Pokorná, Kopřivová, Bachratá a Zamazalová. Čtyřka mužů v sestavě
Chemčuk, Přikryl a bratři Vencelové podlehla těsně štafetě z Krokodýlu Brno.
Velkým zážitkem pro plavce a diváky byl závěrečný
medailový ceremoniál na sto metrů polohový závod,
kde vítězům ceny předával bývalý nejlepší český plavec, mistr Evropy a doposud jediný ﬁnalista z olympiády v Sydney z roku 2000 Daniel Málek, který přijel
do Blanska se svými svěřenci ze Zlína. Ceny pro vítěze sponzorovala rodina Jaroslava Starého a Všeobecná
zdravotní pojišťovna Blansko.
(vv)

Ráječko dvakrát prohrálo a ztra lo kontakt s čelem tabulky
Bohumil Hlaváček
Ráječko, Vojkovice - Výsledková krize. Tak lze nazvat
momentální situaci v Olympii
Ráječko. Minulou neděli totálně
zklamala svoje příznivce, když
doma padlo s ambiciozní Moravskou Slavií Brno, přestože tato
hrála více než polovinu utkání
o deseti hráčích. A tuto sobotu si
svoje renomé nevylepšila, když
dovolila nepříliš výrazným Vojkovicím, aby si poprvé v sezóně
připsaly doma plný bodový zisk.
SK Vojkovice – SK Olympia
Ráječko 3:2 (2:2). Branky: 33.
a 51. Poláček R., 31. Poláček P. 9. Vavřík, 45. Sehnal M. Ráječko:
Bednář – Bartoš, Daněk, Koutný
– Štrajt, Vavřík, Kuldan, Mičko,
Neděla – Sehnal M., Tenora. Trenér Petr Vašíček.
Až deset minut před začátkem
dorazil k zápasu Martin Sehnal.
Tentokrát však měl ke zpoždění pádný důvod, ten den se mu
totiž narodila dcera, k čemuž
mu srdečně gratulujeme. A jeho
výkon nebyl určitě špatný, patřil
k nejlepším na hřišti. Ani on ale
nezabránil porážce svého celku
od týmu, který by měl přehrát.
Tak to vypadalo od začátku. Už

v 9. minutě zápasu přesně cílil
z trestného kopu Vavřík, jehož
ve zdi tečovaná střela skončila
ve vojkovické síti. A mohlo toho
být více. Drtivý tlak Olympie
v prvních dvaceti minutách již
další gólovou radost nepřinesl
a přišel trest. A hned dvojnásobný. Po identických situacích, při
nichž brankář domácích nakopl
míč daleko dopředu a po brejcích

Ráječko – MS Brno 1:4.

se skóre otočilo na 2:1. Až ve
43. minutě uplatnil svůj typický
důraz Martin Sehnal, přehrál ve
vzduchu brankáře a do prázdné
branky vyrovnal.
Po důrazném pohovoru ze
strany trenéra Vašíčka přišli na
hřiště Ráječkovští jako zpráskaní psi. Bohužel si však přesto
ze své hry ve druhé části poločasu nevzali ponaučení a v 51.

minutě po navazujících chybách Daňka a Bartoše inkasovali
potřetí. Domácí vycítili šanci na
body. Zbytek zápasu, jak se říká,
odjezdili a výhru uhájili. Olympia doplatila na svoji střeleckou
impotenci, přičemž kvalita kádru
byla jednoznačně na její straně.
Další výsledky: Znojmo –
Dubňany 5:0 (3:0). Bohunice
– Bosonohy 3:0 (2:0). Kuřim

Foto Bohumil Hlaváček

– Bzenec 3:3 (1:2). MS Brno –
Ivančice 6:0 (1:0). Rousínov –
Novosedly 1:0 (0:0). M. Krumlov – Jevišovice 1:0 (0:0). Bystrc
– Sparta 1:1 (0:1).

Hrálo se minulý
víkend
SK Olympia Ráječko – SK
Moravská Slavia Brno 1:4
(0:2). Branky: 86. Mičko - 23. a
70. Záruba, 45. Cenek, 59. Veselovský. ČK: 39. Veselý (MS).
Diváků: 250. Ráječko: Bednář Bartoš, Maška, Koutný (57. Daněk) - Neděla, Vavřík, Kuldan,
Sehnal J. (67. Líznar), Mičko Tenora, Sehnal M.
Ráječko začalo aktivně, přesto
ale jako první inkasovalo, když
Bednáře překonal Záruba. Vyrovnání nepřicházelo přes několik
nadějných situací. Ve 39. minutě přišel patrně klíčový moment
utkání. Bartoš obehrál ve středu
hřiště soupeře, ten ho na oplátku
zezadu nekompromisně skosil.
Sudí vytáhl žlutou kartu, tu ale
po bouřlivých protestech i konzultaci s asistentem proměnil
v červenou. Všichni očekávali
proti oslabeným hostím obrat ve
skóre. Opak byl pravdou. Ještě do

půle ale trma vrma před Bednářem skončila za jeho zády a bylo
to 0:2. Ani ve druhém poločase
nebylo znát, že Morenda hraje
jen v deseti naopak v 59. minutě to bylo 0:3 a rozčarovaným
domácím zasadila ještě čtvrtý
úder po dalších jedenácti minutách. Snížil Mičko. Mohlo přijít
ještě páté potupení Bednáře, ale
nestalo se tak, protože Buršokovi
penaltu chytil.
Další výsledky: Bystrc –
Znojmo 4:1 (1:0). Jevišovice
– Kuřim 2:0 (1:0). Sparta Brno
– Vojkovice 8:1 (5:0). Ivančice
– M. Krumlov 2:1 (1:0). Bzenec
– Rousínov 4:1 (2:1). Novosedly – Bohunice 0:7. Bosonohy –
Dubňany 5:1 (1:1).
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