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Vedoucí týmy tabulky se se soutěží loučily šes  gólovým přídělem svým soupeřům

Lipovec je králem okresního přeboru
S

Bohumil Hlaváček 

Blanensko a Boskovicko - Stej-
ně jako ostatní soutěže je ukončen 
i okresní fotbalový přebor. Jarní 
fi niš vynesl na první příčku celek 
Lipovce, který se tak vrací do I.B 
třídy. Příjemným překvapením byl 
Sloup, který sahal i po titulu, lehce 
zklamaní jsou v Jedovnicích, kde 
se před sezonou netajili postupo-
vými ambicemi. Soutěž opouští 
beznadějně poslední Vavřinec 
a z předposlední příčky Lysice.

Boskovice B – Letovice 3:3 
(0:2), David, Jordánek, Odehnal – 
Dvořák, Hlaváček, Tesař. 

Letovice využily nepřesné hry 
domácích a v půli zaslouženě ved-
ly. Domácí se po návratu z kabin 
zvedli, přesto ještě jednou inka-
sovali. Rozhodnuto ale nebylo. 
Boskovičtí předvedli malý zázrak 
a prohrané utkání ještě dokáza-
li zremizovat, když vyrovnávací 
gól zaznamenal v poslední minutě 
Odehnal.

Vavřinec – Vysočany 3:4 (2:3), 
Přikryl Radim 2, Fabiánek J. – Be-
neš 2, Zouhar, Slouka Josef, ČK: 
Piňos (Vys.). 

Vavřinec nedosáhl na výhru 

Bořitov dosáhl na historický úspěch: Postup do I.A třídy

ani v posledním utkání zpackané 
sezony. Přestože Vysočanští na-
stoupili ve značně kombinované 
sestavě, když museli vypomoci 
i hráči z malé kopané, na výhru 
nad beznadějně posledním týmem 
tabulky jejich výkon stačil.

Sloup – Drnovice 6:0 (1:0), 
Belton 2, Mikulášek, Kleveta, 
Zouhar, Nečas. 

Drnovice držely s domácí-
mi krok jen v první půli, kdy 
předvedly velmi slušný výkon 
a Sloup neinkasoval jen díky 

výbornému Polákovi v brance. 
Před půlí otevřel skóre Mikulá-
šek. Po změně stran se již spustil 
sloupský brankostroj, který se 
zastavil na šestce. Bylo znát, že 
hosté neměli gólmana, zaskako-
val hráč z pole.

Jedovnice – Olomučany 3:2 
(1:1), Pernica, Kunc L., Vintr – 
Štěpánek J., Klíma Pavel. 

Jedovnice se rozloučily s od-
cházejícím trenérem Sedláčkem 
ziskem tří bodů, výkon ale ni-
jak oslnivý nepředvedly. Skóre 
otevřel Pernica, do půle srovnal 
Štěpánek. Na 2:1 zvýšil střelou 
z vápna Kunc, kontroval hostující 
Klíma. Rozhodl v 75. minutě po 
skrumáži Vintr.

Lipovec – Doubravice 6:0 
(2:0), Sedlák M. 3, Horáček L. 2, 
Matuška.

Od začátku zápasu bylo jasné, 
že Lipovečtí hodlají usednout na 
pomyslný okresní trůn. První bran-
ka padla již ve 2. minutě. Doubra-
vice sice poté chvíli vzdorovala, 
ale po druhém gólu již rezignovala 
a tak po zápase mohly pod Kojá-
lem vypuknout postupové oslavy. 
Hattrickem se blýskl Miroslav 
Sedlák. 

Lysice – Rudice 2:2 (0:1), Ja-
neček 2 – Opluštil, Zouhar. 

Rudice ve vyrovnaném zápa-
se dvakrát vedla. Skóre otevřel 
Opluštil, po změně stran srovnal 
Janeček. Zouhar dal na 1:2, na ko-
nečnou remízu zarovnal brankový 
účet pět minut před koncem opět 
Janeček. 

Kořenec – Šošůvka 1:4 (0:0), 
Šustr – Kuchař 3, Krátký. 

Kořenec v posledním utkání 
své fanoušky doma nepotěšil. 
V zápase nevalné úrovně tahal 
za kratší konec zejména v samém 
závěru druhé půle. V osmdesáté 
minutě to bylo ještě 1:1, pak ale 
v osmi minutách Kuchař završil 
hattrick a srazil domácí do kolen. 
  1.  Lipovec  26  17  4  5  75:29  55 
  2.  Sloup  26  17  3  6  65:38  54
  3.  Jedovnice  26  15  2  9  75:57  47 
  4.  Boskovice B  26  12  8  6  70:48  44 
  5.  Drnovice  26  13  5  8  69:60  44
  6.  Letovice  26  12  4  10  59:53  40 
  7.  Doubravice  26  12  3  11  62:54  39 
  8.  Rudice  26  11  6  9  58:51  39
  9.  Vysočany  26  11  4  11  65:67  37 
  10.  Šošůvka  26  10  5  11  68:69  35 
  11.  Olomučany  26  8  4  14  41:66  28 
  12.  Kořenec  26  7  6  13  53:61  27
  13.  Lysice  26  7  4  15  37:78  25
  14.  Vavřinec  26  0  2  24  30:96  2

Lipovec – Doubravice 6:0.  Foto Bohumil HlaváčekLipovec – Doubravice 6:0.  Foto Bohumil Hlaváček

* Odchovanec blanenského fot-
balu Luděk Pernica pokračuje ve 
Zbrojovce Brno i po jejím pádu do 
druhé ligy. „Zůstávám a přiznávám, 
že mne ani nenapadlo si něco jiného 
hledat. Zůstal jsem věrný. Rád bych 
pomohl klubu k návratu do nejvyšší 
soutěže,“ říká. V brněnském kádru 
dochází logicky ke změnám. „Přišlo 
hodně dorostenců. Naskočil Petr 
Švancara. Už hecuje v kabině, bude 
to velká psychická vzpruha,“ líbí se 
mu. Jak řekl, o místo v základu se 
bude muset poprat. „Přišlo několik 
mladých stoperů, ještě mladších 
než já. Uvidíme, kdo se chytí,“ pro-
zradil. Zbrojovku čekají přípravné 
zápasy s týmy ze Slovenska, pak 
nastupuje na soustředění do Luha-
čovic. „Po návratu nás čeká zápas 
s Bohemkou,“ dodal.  (bh)

* Tým drnovické Restaurace Na 
Staré zvítězil v prestižním turnaji 
Gastro Cup 2011, který se konal v tré-
ninkovém areálu Zbrojovky Brno pod 
záštitou brněnského svazu malé kopa-
né. Na cestě za titulem porazil Drno-
vičtí i favorizované Tripoli Brno, kte-
ré mělo ve svých řadách ligové hráče 
Kuncla, Švancaru a Schneidera, navíc 
na závěr turnaje posbírali i některé in-
dividuální ceny. Nejlepším brankářem 
se stal Jakub Dvořák, druhým nejlep-
ším střelcem pak Martin Haničinec, 
autor 13 gólů, kterého o korunu krá-
le kanonýrů připravil pouze fakt, že 
nastoupil jen v nedělní části turnaje, 
kde vstřelil suverénně nejvíc branek. 
Vítězný tým si odvezl 30 tisíc korun, 
10 sudů piva a další věcné ceny.  (pš)

* Turnaj v kolové do 23 let, se po-
vedl dvojícím ze Svitávky. Nejlépe 
se dařilo dvojici David Wamser, Pa-
vel Richter hájící barvy MO Svitávka 
2, která v turnaji neztratila žádný bod 
a vítězstvím si právem vybojovala 
reprezentaci na evropský Pohár mi-
strů, který se uskuteční řijnu 2011 
v Německu. 

Druhá na stupínku a v celkovém 
pořadí se umístila MO Svitávka 1, 
třetí příčku získali teprve sedmnác-
tiletí mladíci z SC Svitávka Patrik 
Kamenický, Filip Zahálka, kteří sice 
podlehli starším oddílovým kolegům, 
ale předčili domácí Šitbořice, Přerov  
i Kolárovo.  (zpr)

Blanensko a Boskovicko - Vý-
hrou v posledním kole I.B třídy 
dosáhli Bořitovští na prvenství 
v tabulce a postup do vyšší soutě-
že. Do okresního přeboru naopak 
padá blanenské béčko a Olešnice.

Bosonohy – Kunštát 5:3 (1:0), 
Boček, Nedoma, Španěl.

Kunštátský trenér Loukota dal 
v posledním zápase příležitost la-
vičce a dorostencům. Domácí toho 
dlouho nedokázali využít, branku 
nakonec dali až těsně před půlí. 

Po ní se hosté senzačně vzchopili 
a během dvanácti minut otočili na 
1:3. Bylo to ale příliš brzy a výsle-
dek nezkušení mladící nedokázali 
ubránit. 

Rousínov B – Blansko B 2:0 
(0:0).

O sestupu Blanska se rozhodlo 
až v posledním kole v přímém sou-
boji s rezervou Rousínova. Hos-
tům se přes velkou snahu vedoucí 
branku vstřelit nepodařilo a v zá-
věru utkání na to doplatili. V 86. 

min. dostal přesnou přihrávku ve 
vápně Krejčíř, na jehož střelu byl 
Trubák krátký, vítězství domácích 
pak v závěru ještě podařeným vo-
lejem zpečetil Buršík. 

Bořitov – Svratka Brno 4:0 
(2:0), Klicpera, Málek, Ostrý, 
Richtr.

Spanilou jízdu jarní částí soutě-
že dokázali Bořitovští dotáhnout 
až do postupového konce. O vý-
sledku posledního zápasu nebylo 
pochyb od samotného začátku. 

Postup z I.B třídy si klub vybojo-
val poprvé v historii. Jak řekl se-
kretář klubu Roman Bosák, vedení 
se rozhodlo si I.A třídu vyzkoušet.

Olešnice – Černá Hora 0:3 
(0:2), Menoušek, Mazal, Němec.

V zápase začaly padat branky až 
v závěru první půle. Po Němcově 
rohu otevřel skóre Menoušek, dru-
hý zásah přidal po Bílkově akci 
Mazal. O poslední černohorský gól 
sezony se postaral přímo z rohu 
Němec. 

  1.  Bořitov  26  15  5  6  56:40  50
  2.  Bosonohy  26  15  3  8  56:39  48
  3.  FKD  26  13  8  5  41:23  47
  4.  Tišnov  26  13  6  7  37:25  45
  5.  Bohdalice  26  14  3  9  51:30  45
  6.  Kunštát  26  11  9  6  32:30  42
  7.  Medlánky  26  11  3  12  43:36  36
  8.  Černá Hora  26  8  8  10  37:36  32
  9.  Ochoz  26  8  7  11  29:47  31
  10.  Svratka  26  9  4  13  42:49  31
  11.  Rousínov B  26  8  6  12  35:37  30
  12.  Ivanovice  26  8  5  13  26:41  29
  13.  Blansko B  26  7  5  14  34:52  26
  14.  Olešnice  26  4  4  18  14:48  16

Praha, Blansko - V areálu 
Eagles Praha proběhlo začátkem 
června republikové fi nále základ-
ních škol v softballu. Jižní Mo-
ravu v Praze reprezentoval vítěz 
krajského kola ZŠ a MŠ Blansko 
Salmova. Po výborném výkonu 
obsadili Blanenští druhou příčku. 

V základní skupině si snadno 
poradili se ZŠ Staré Město 23:6 
a přehráli i pražské Gymnázium 
Ústavní 12:2. V utkání o první 
místo ve skupině hráči ze Salmov-
ky podlehli favoritu turnaje Hav-
líčkovu Brodu 0:5.

V semifi nále Blansko narazilo 
na vítěze druhé skupiny Biskupské 
gymnázium z Českých Budějovic. 
Jihočeši vedli po první směně po 
zaváhání blanenského nadhazova-
če 1:0. Pak ale pálkaři ZŠ Salmova 
vyvinuli drtivý tlak v útoku a jed-
noho z adeptů na celkové prven-
ství v turnaji vyprovodili ze hřiště 
výsledkem 7:1.

Finálové utkání mezi Blanskem 
a Havlíčkovým Brodem bylo oz-
dobou turnaje. Po jeho skončení 
následoval uznalý aplaus diváků 
pro oba týmy a trenéři ostatních 
družstev a pořadatelé na tribuně 
se shodli, že takto kvalitní zápasy 
se v této věkové kategorii příliš 

So  ballisté z blanenské ZŠ Salmova 
přivezli z Prahy stříbrné medaile

často nevidí. ZŠ Salmova v utkání 
dvakrát vedla 1:0 a 2:1. Tým z Vy-
sočiny vyrovnal na 2:2 až v drama-
tické dohrávce poslední směny při 
dvou autech. O vítězi se rozhodlo 
až v následném prodloužení. ZŠ 
Štáfl ova Havlíčkův Brod zvítězila 
nad ZŠ Blansko Salmova rozdílem 
jediného doběhu 3:2 a získala tak 
titul mistra České republiky pro 

rok 2011. Michal Komprda, žák 
osmého ročníku ZŠ Salmova, byl 
vyhlášen nejlepším hráčem celého 
turnaje.

Protože v družstvu ZŠ Salmova 
byli jen dva hráči z deváté třídy, 
lze předpokládat, že i v příštím 
školním roce budou blanenští hrá-
či opět usilovat o medaile z repub-
likového fi nále. (jk, bh)

Vicemistři. ZŠ Salmova reprezentovali zleva klečící Tomáš Jelínek, Da-
vid Podrabský, Ladislav Kabeš, David Farkaš, Michal Kupka a David Kry-
 nář. Zleva stojí Michal Kohoutek, Tomáš Barták, Michal Prudil, Štěpán 

Jedla, Michal Komprda, Kryštof Horáček a trenér Jaroslav Krejčíř. 
 Foto ZŠ Salmova

Věra Vencelová

Olomouc - Jihomoravská pla-
vecká reprezentace přivezla z Her 
V. letní olympiády dětí a mládeže 
České republiky, které se letos 
konaly od úterka do soboty v Olo-
mouci, čtrnáct zlatých, tři stříbrné 
a devět bronzových medailí. Zvítě-
zila nad ostatními třinácti kraji ČR 
a tím zároveň přispěla velkou mě-

rou k celkovému jednoznačnému 
vítězství Jihomoravského kraje. 

ODM je republiková soutěž kraj-
ských reprezentací v kategoriích 
mladších a starších žáků a žákyň. 
Svým charakterem navozuje atmo-
sféru opravdových olympijských 
her. Mladí účastníci nejen měří 
síly v jednotlivých sportovních 
odvětvích, ale nejsou ani ochuze-
ni o zapálení olympijského ohně, 

Špaček sbíral další úspěchy
slavnostní ceremoniály, soužití 
v olympijské vesnici nebo složení 
olympijské přísahy. V čele kraj-
ských výprav fi gurovali například 
Jiří Dopita, Vladimír Martinec, 
Martin Hosták nebo Pavel Nedvěd. 
Letošní olympiády se ve čtyřiadva-
ceti sportovních odvětvích zúčast-
nilo na 3550 sportovců.

Do jihomoravského výběru 
plavců se zařadili také blanenský 
borec Dominik Špaček a bosko-
vická plavkyně Anna Tlamková. 
Oba přispěli svému týmu dvěma 
medailemi. Špaček bodoval v in-
dividuálních startech. Na 100 m 
prsa vylovil z olomoucké padesát-
ky stříbro a na dvojnásobné trati 
si doplaval v parádním čase pro 
zlato. Anna Tlamková dvakrát po-
mohla jihomoravské štafetě děvčat 
k zisku bronzové a zlaté medaile. 
V chlapecké kategorii si dopla-
vala jihomoravská štafeta v obou 
případech pro zlato. Také bývalá 
blanenská plavkyně Anna For-
mánková zvítězila na dvoustovce 
polohově a bodovala v obou štafe-
tách. Vůbec nejúspěšnější medai-
listkou na olympiádě se ze všech 
sportovců v kategorii mladších žá-
kyň stala s celkem čtyřmi zlatými 
úspěchy plavkyně jihomoravské-
ho výběru Edita Chrápavá, která 
plave za Fakultní klub Brno.Olympionik Dominik Špaček.  Foto Věra VencelováOlympionik Dominik Špaček.  Foto Věra Vencelová

Do divize. V Blansku potěšili dorostenci. Sestup obou mužských týmů částečně vyvážilo vítězství starších i mladších dorostenců v krajském přeboru a jejich postup do divize. Vedení klubu jim poděkovalo v poločase 
posledního mistrovského utkání pro   Otrokovicím. Foto Bohumil Hlaváček * Triumf. TJ Sokol Bořitov, vítěz I.B třídy. Horní řada zleva: Jan Fojt, asistent trenéra, Jaroslav Sýs, trenér, Mar  n Klicpera, Ondřej Šterc, Mar  n 
Polák, Michal Málek, Michal Vlk, Zbyněk Ostrý, Michal Ostrý, Zdeněk Koláček, Libor Jakubec, Rudolf Vaňura, Roman Bosák, vedoucí mužstva, Alois Ťoupek, manažer. Dolní řada zleva Petr Kolínek, Lukáš Richtr, Tomáš 
Včelař, Milan Mareček, Jaroslav Richtr, Miroslav Knies, Mar  n Šmerda, Ondřej Sýs. Foto Lenka Večeřová


