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Koudelka třikrát překonal brankáře
Bohumil Hlaváček
Polná, Blansko - Dvě remízy
pro blanenské divizní fotbalisty.
Ta v Polné možná byla nadstandardem, doma se naopak přemýšlelo spíše o plném bodovém
zisku. Nicméně se zdá, že hlavní
jarní cíl, kterým je pro mladý tým
kolem Jiřího Hajského záchrana,
by mohl být určitě reálný.

Výborný začátek. O velikonočním víkendu se motocyklová závodnice
Romana Tomášková ze Svaté Kateřiny letos poprvé postavila na start
závodu. Stalo se tak v Brně na Masarykově okruhu při příležitos Jarní
ceny Brna silničních motocyklů. Díky celé řadě technických problémů,
které její tým provázely celou sobotu během treninků, nebylo vůbec
jasné, jak se závodnici bude v nedělním závodě dařit. Vše nakonec
dopadlo dobře a Romča projela cílem na pěkném druhém místě, když
po horším startu svedla několik vítězných soubojů se zahraničními
konkurenty. Za čtrnáct dnů ji čeká cesta k prvnímu letošnímu závodu
seriálu Alpe-Adria do Itálie. (vj)
Foto Miloš Rejman

FK Blansko – Tatran Bohunice 1:1 (0:1). Branka: 70. Koudelka. Blansko: Juran – Gromský, Müller, Čoupek, Buchta (46.
Hansl) – Horáček (46. Zouhar),
Šplíchal, Nečas, Pospíšil – Trtílek, Koudelka.
Malou předehrou utkání byl
slavnostní výkop populárního
fotbalisty a baviče Petra Švancary, který absolvoval v Blansku
i autogramiádu a poločasový rozhovor na ploše. Pak se již rozběhl
divizní boj o body. Již v 6. minutě
mohl rozradovat domácí příznivce Trtílek, který ale Čoupkův
centr poslal hlavou těsně vedle.
Blansko mělo jednoznačně více
ze hry, ale z první vážnější akce
v 16. minutě otevřeli skóre hosté
Damborským. Krásný fotbalový
moment přišel ve 23. minutě, kdy

Blansko – Bohunice 1:1.
se nezadařilo ani Trtílkovi. Hosté
ještě zlobili, spravedlivá remíza
však zůstala napsaná i v konečném znění zápisu o utkání.
Další výsledky: Rosice –
Tasovice 3:0. Líšeň – Bystrc
1:2. Napajedla – Hodonín 2:2.

Mladí jachtaři se
utkali v Brně
Brno - O minulém víkendu se konal v Brně krajský přebor v jachtingu v lodní třídě Optimist a Laser 4,7. V sobotu za velmi nepříjemného
poryvového větru se odjely čtyři těžké rozjížďky a v neděli pro změnu ve
slabém větru pouze jedna. Blanenští jachtaři si zde nevedli vůbec špatně.
V kategorii mladší žáci skončil Martin Kubík na druhém místě za Petrem
Hálou jezdícím za Kladno, tím také získal titul přeborníka kraje. Kristýna Šebková obsadila sedmé místo. V lodní třídě Laser 4,7 obsadil Martin
Šebek třetí místo. Závodníci v lodní třídě Evropa jeli na Moravský pohár
do Chomoutova u Olomouce, kde vybojovala Martina Švancarová třetí
místo. (bh)
Foto archiv

Foto Bohumil Hlaváček
Blansko nehrálo žádného zanďoura. O aktivní hru se snažilo
od začátku a dostalo se hned do
několika šancí. Neuspělo však
ani v jedné z nich a přišel trest.
Po rohu se dostal k balónu volný
Adamec a nekompromisně zavěsil pod víko. Blansko do půle ale
zlobilo dál zejména Koudelkou
a Trtílkem.
Teprve ve druhé pětačtyřicetiminutovce ale přišlo zasloužené
vyrovnání. Stejně jako před týdnem se ukázalo, že Koudelka je
kanonýrem, ale umí se postavit
i ke standardce, když dálkovou
technickou střelou překonal
domácího gólmana. V 53. minutě ale Polná opět strhla vedení na
svoji stranu. Už po pěti minutách
však opět Jan Koudelka po svém
individuálním uvolnění střelou
k tyči vyrovnal.

Nic nenasvědčovalo tomu,
že to je branka poslední. Bylo
tomu však tak. Svižný fotbal se
hrál nadále. Více příležitostí ke
skórování měli hosté, Polná ale
rozhodně nehrála druhé housle.
Spravedlivá remíza však byla
hlavním arbitrem nakonec zapsána do zápisu o utkání.
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Pozvánka na fotbal
Blansko – Bohunice 1:1.
se Trtílek uvolnil díky přehození
sama sebe patičkou, brankář ale
včasným vyběhnutím zasáhl. Gólem povzbuzené Bohunice byly
také aktivní.
Blansko dvojitě do druhé půle
vystřídalo. Hansl záhy začal
zlobit a hned dvakrát vystrašil
brněnského strážce svatyně. Ani
Zouhar nezůstal pozadu a jen
těsně přestřelil zdálky bombou
soupeřovu branku. V 70. minutě
konečně zahřmělo. A kdo jiný než
hlavní jarní blanenská hvězda Jan
Koudelka se postarala o vyrovnání. Stejný hráč o osm minut
později těsně přestřelil, po chvíli

Foto Bohumil Hlaváček
Uherský Brod – Polná 1:1. Velké
Meziříčí – Vyškov 0:2. Vrchovina – Stará Říše 2:1. Pelhřimov –
Bystřice 1:2.

Hrálo se minulý
víkend
Slavoj TKZ Polná – FK
Blansko 2:2 (1:0). Branky: 53.
a 58. Koudelka. Blansko: Juran
- Gromský, Müller, Čoupek,
Buchta (89. Hansl) - M. Skoupý
(57. Horáček), Šplíchal, Nečas,
Pospíšil (84. Zouhar) - Trtílek,
Koudelka.

Neděle 4. května v 16.30 hod.

Ráječko – Kuřim
Středa 7. května v 16.30 hod.

Blansko – Bystrc
Čtvrtek 8. května v 16.30 hod.

Ráječko – Ivančice
Neděle 11. května v 16.30 hod.

Ráječko – Znojmo

Adéla Šafářová vyhrála Český pohár horských kol v Teplicích
Erik Řezník
Bohumil Hlaváček
Teplice, Benešov - Závodníci
Moravec Teamu absolvovali první
závod Českého poháru horských
kol, který se uskutečnil minulou
sobotu v severočeském lázeňském městě Teplice. Trať doslova
namotaná v lesoparku obsahovala
spoustu náročných příkrých stoupání a sjezdů s ostrými vracečkami, kořeny a kameny. Při pátečním
deštivém a tedy i blátivém tréninku se náročnost okruhu ještě násobila. V sobotu však již nepršelo
a vykukovalo sluníčko, což trať
oproti tréninku trochu zlehčilo
a přidalo na rychlosti. Žáci a žákyně startovali jako první kategorie
a na zkráceném okruhu se jich
prohnalo téměř sto. Obě katego-

První Adéla Šafářová.
rie musely absolvovat dvě kola,
zatímco moravcovské dívky Tereza Obořilová (8.) a Anna Zemánková (15.) byly v cíli spokojené,
žáci Tomáš Tlamka (44.) kvůli
defektu a Michal Šmída (51.) po
pádu s uvolněným zadním kolem

Foto Erik Řezník
bojovali nejen se soupeři, ale především s technikou.
Kategorie Expert patří mužům,
kteří pracují či studují a nemají tak
profesionální zázemí pro absolvování přípravy a závodů v elitní
kategorii. I zde má Moravec Team

kvalitní zástupce Tomáše Tlamku
(4.), který od začátku jezdil ve
vedoucí skupině, aby v posledních
metrech závodu na tři plnohodnotná kola přijel se ztrátou pouhých 14 sekund. Petr Bořil (6.) se
už v pátek necítil dobře. Možná
nastupující viróza naštěstí nezabránila jeho startu a v cíli z toho
bylo pěkné 6. místo, se kterým ale
Petr spokojený nebyl.
Druhým rokem se v kadetech
15-16 let pohybuje Dominik
Prudek (11.). Výborný technik
získával v technických pasážích
a ztrácel v náročných výjezdech.
Ztráta 3 minut na vítěze v třičtvrtěhodinovém závodu a především
jedenáctá příčka je vynikajícím
výsledkem. Na druhé straně startovního pole se pohyboval nováček Jan Šmída (52.), který po

loňských Boskovicích startoval
v Českém poháru teprve podruhé
a prozatím sbírá zkušenosti s takto
náročnými závody.
Náročných pět okruhů jeli junioři, se závodem přes 1:15 se museli vypořádat i naši dva prvoročáci.
Lépe se vedlo Jiřímu Štěpaníkovi
(30.), který se dostal do bodované
třicítky nejlepších, o něco hůře
pak Patrikovi Kolářovi (37.). Loni
poprvé absolvoval juniory i Lukáš
Gregor, který jako jediný z výpravy nedojel do cíle.
Vrcholem pohárového dne
pro Moravec Team byl rozhodně společný start žen, juniorek
a především kadetech. Do bikového pelotonu nejdříve zasáhla
v elitních ženách Eva Zemánková
(33.), která po odmlce způsobené
vleklými zdravotními potížemi

v silné konkurenci závodnic ze
šesti států neměla moc šancí probojovat se více dopředu. Opravdu
zlatým hřebem byl pro tým závod
kadetek. Stejně jako v cyklokrosu
i na horských kolech se souboj
zúžil jen na dvojici Denisa Lukešová a Adéla Šafářová (1.), v obou
kolech stále spolu a na cílové pásce finiš s pouhopouhými 4 sekundami rozdílu ve prospěch Adély.
I druhá kadetka Věra Nezvedová
(21.) dorazila ve zdraví do cíle.
Celý pohárový program uzavírali
elitní muži na čele s olympijským
vítězem Jaroslavem Kulhavým.
Do této skupiny přímo Moravci
nezasahují, ale už zde mají svého
odchovance Radima Kováře (25.),
který navíc patří ještě do kategorie
pod 23 let, kde skončil v cíli na 10.
místě.

