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aktuálněaktuálně Blanenští dominovali na Jarní ceně Boskovic
Boskovice - V sobotu uspořádal 

boskovický plavecký oddíl tradiční 
Jarní cenu města Boskovice v pla-
vání. O medaile tam bojovali kromě 
domácí Minervy Boskovice a stálé-
ho soupeře ASK Blanska, také plav-
ci ze Slovanu Hodonín, z Husto-
pečí a z Krokodýlu Brno. Největší 
zastoupení měl blanenský oddíl, 
který si také ze všech zúčastněných 
klubů odnesl největší počet medailí. 
Svého hlavního soupeře z Boskovic 
tentokrát porazil s obrovskou převa-
hou, v přepočtu na body 83:54 a na 
medaile 37:27. 

Blanenští vybojovali celkem 
osmnáct zlatých, Boskovice devět. 
Nejúspěšnějšími plavci závodů byli 
ti, kteří dosáhli na první příčku ve 
všech třech povolených startech. 
To se podařilo blanenským borcům 
Janu Vencelovi, Michalu Vencelovi, 
Dominiku Špačkovi a boskovické 
Andree Husovské. Další zlaté me-
daile pro Blansko přidali Kateřina 
Kopřivová, Anna Formánková, Ve-
ronika Zamazalová, Hana Kopřivo-
vá, Petra Pokorná a Radek Burian. 
Boskovicím přispěli do zlaté kasič-
ky Justina Hošková, Radomír Po-
řízek, Jakub David, Josef Bohatec 
a Vojta Přibyl. (vv)Úspěšná blanenská výprava Foto Věra VencelováÚspěšná blanenská výprava Foto Věra Vencelová

Na zimním mistrovství České 
republiky v Chomutově vylovila 
z bazénu blanenská plavkyně v bar-
vách Komety Brno Silvie Rybářo-
vá tentokrát tři cenné kovy. I když 
ani jeden nebyl zlatý, je víceméně 
spokojená. „Šla jsem na to z plného 
tréninku, s koučem jsme se na tuto 
akci nijak speciálně nepřipravova-
li,“ uvedla.

V prvním fi nále, do kterého se 
dostala v pátek, tedy na 400 m 
volný způsob, byla Rybářová čtvr-
tá, stejný den ještě dosáhla se šta-
fetou Komety na 4x100 m volný 
způsob na druhé místo. V sobotu 
skončila třetí za svými rivalkami 
olympioničkou Pechanovou a šest-
náctiletým talentem Pickovou na 
patnáctistovce, v další disciplíně 
ji na distanci 800 m volný způsob 
pokořila jen Jana Pechanová. 

„Bylo to vyrovnané, vždy mi ale 
kousek chyběl,“ viděla průběh Sil-
va. Jak řekla, vše v její plavecké 
budoucnosti směřuje k tomu, že se 
bude stále víc a víc zaměřovat na 
dálkové plavání. „Závodní bazéno-
vé bude pro mne asi jen doplňkem,“ 
nastínila fi losofi i, na které se shodla 
s trenérem. (bh)

V brance 
Blanska zářil 

mladíček Juran
Šardice - Protože měli fotbalisté 

Blanska první jarní kolo proti Šardi-
cím předehráno z podzimu, využili 
volného termínu k sehrání přátel-
ského utkání. A právě proti tomuto 
soupeři na jeho půdě. Ten potvrdil 
roli favorita a vyhrál, i když jen nej-
těsnějším poměrem. Velkým poziti-
vem byl vynikající výkon mladšího 
dorostence Jurana v brance Aposu, 
stínem naopak zranění Farníka, kte-
rý musel střídat.

FK Šardice – FK Apos Blansko 
1:0 (1:0). Branka: 34. Režný. Blan-
sko: Juran – Cupal, Zich, Klimeš, 
Šíp – Starý, Janíček, Beneš (64. 
Jarůšek), Farník (46. Pernica) – Se-
hnal, Nečas (55. Bezděk). 

Domácí byli celý zápas fotbalo-
vější a kdyby nehrálo Blansko po-
zorně v obraně, mohl být výsledek 
výraznější. „Gól jsme dostali po 
jediné chybě, Šardice ji nekompro-
misně potrestaly. Mimořádně mne 
potěšil výkon Jurana. Na dopru-
čení trenéra dorostu Pokoje jsme 
ho zkusili a výsledek předčil naše 
očekávání,“ zhodnotil zápas trenér 
Blanska Roman Šindelka. (bh)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Ještě tři kola zbývají 
do konce nejvyšší soutěže kužel-
kářek. Blansko hostilo doma nepří-
jemného soupeře z Přerova. Zápas 
zvládly, podle skóre dokonce jed-
noznačně, na všech drahách se ale 
odehrával lítý boj.

1. liga ženy: TJ ČKD Blan-
sko – TJ Spartak Přerov 7:1 
(3229:3103), Ševčíková 569, Mu-
silová D. 503, Šmerdová 529, Ka-
lová 535, Lahodová 534, Musilová 
Z. 559.

Utkání začalo pro domácí hráčky 
velmi nadějně, všechny v první tro-
jici vyhrály svůj set. Nasazené tem-
po ale udržela jen Zdeňka Ševčíko-
vá, která dokázala vyhrát i zbývají-
cí tři a v součtu nadělila soupeřce 

pětapadesátibodový debakl. Uvadla 
Kamila Šmerdová, když se její sou-
peřka rozehrála a připsala bod pro 
Přerov. Přes nevalný výkon nako-
nec protivnici udolala Dana Musi-
lová. Ta měla neuvěřitelnou smůlu 
ve druhé a třetí sadě, když shodně 
prohrála o kuželku, ve čtvrté se 
však vzchopila, při výsledné remíze 
měla lepší součet kuželek a zvýšila 
tak na 2:1 pro Blansko.

Po přestávce již zbývající domá-
cí hráčky nezaváhaly. Přestože si 
všechny tři vybraly slabší chvilku 
shodně ve druhém setu, ve zbýva-
jících svoje soupeřky překonaly 
a přidaly další body na blanenské 
konto. A protože bodový náskok 
byl jasný ve prospěch ČKD, cel-
kový výsledek byl stanoven na 7:1 
pro domácí.

„Dopadlo to výborně, o titulu 
by mohlo totiž rozhodovat skóre. 
Pokud Slavia, která měla toto kolo 
volno, v dalších nezaváhá a ani 
my neztratíme bod, může ve fi niši 
ligy znamenat hodně každá chy-
bička,“ má jasno blanenská kapi-
tánka Zdeňka Ševčíková. Ta se po 
zranění dostala do výborné formy. 
„Jsem dnes spokojená, i když to 
samozřejmě mohlo být i lepší,“ 
usmívala se po konečné výhře 
týmu v důležitém utkání.

Další výsledky: Šumperk - Ne-
ratovice 6:2, Náchod – Zábřeh A 
7:1, Zlín – Jičín 5:3, Zábřeh B – 
Konstruktiva 2:6. 

První liga jde do fi niše. Jaký los 
mají hlavní soupeřky v boji o ti-
tul? 

Příští týden se nehraje, v násle-

dujícím zajíždí Blansko do Jičína 
a Pražanky mají doma Náchod. 
O Velikonocích je opět pauza 
a pak přijdou dvě závěrečné so-
boty. V předposledním kole hostí 
10. dubna ČKD doma pražskou 
Konstruktivu, Slávistky zajíždí na 
horkou půdu do Šumperka. Soutěž 
vyvrcholí následující týden, kdy 
oba týmy mají za soupeře Zábřeh. 
V Praze hraje jeho áčko, Blansko 
pojede ven k duelu s B-týmem. 
  1.  Slavia  17  14  0  3  96,0:40,0  28
  2.  Blansko  17  14  0  3  91,0:45,0  28
  3.  Šumperk  17  11  0  6  71,0:65,0  22
  4.  Konstruktiva  18  10  1  7  82,0:62,0  21
  5.  Náchod  17  9  0  8  70,0:66,0  18
  6.  Jičín  18  9  0  9  73,5:70,5  18
  7.  Zábřeh  17  8  1  8  67,0:69,0  17
  8.  Přerov  18  7  0  11  64,5:79,5  14
  9.  Zábřeh B  17  6  0  11  57,0:79,0  12
  10.  Zlín  17  5  0  12  54,0:82,0  10
  11.  Neratovice  17  1  0  16  34,0:102,0  2 Zdeňka Ševčíková  Foto Bohumil HlaváčekZdeňka Ševčíková  Foto Bohumil Hlaváček

O víkendu odstartovaly mistrovské fotbalové soutěže také v našem regionu. Zatím jen v divizi

Boskovice ztratily doma všechny body s Konicí
Bohumil Hlaváček
Jaroslav Oldřich

Boskovice - První jarní divizní 
kolo svedlo na boskovickou umě-
lou trávu třetí generace dva soupe-
ře z dolní poloviny tabulky. Bos-
kovičtí se po odstoupení Protiva-
nova dostali do přímého ohrožení 
sestupem a soupeř z Konice na tom 
nebyl před utkáním o mnoho lépe. 
Domácím se navíc v posledním 
přípravném utkání zimního turnaje 
zranil nejlepší hráč podzimu Jiří 
Vorlický a chybět bude možná do 
poloviny dubna rovněž i zkušený 
Josef Vykoukal, který má problé-
my se zády. Ve vyrovnaném zápase 
přesto měli více ze hry. O plném 
bodovém zisku pro hosty rozhodla 
jedna mimořádně vydařená střela 
ze standardky. 

FC Forman Boskovice - Sokol 
Konice 0:1 (0:0), Řehák. Bosko-
vice: Gruber - Doležel, Martínek, 
Kocůrek, Horák Jan - Pavel (80. 
Horák M.), Horák Jakub (77. Žilka), 
Dostál, Preč - Janíček, Matula (52. 
Odehnal). ŽK: Odehnal - Rajno-
ha, Řehák, Navrátil, Vala. Diváků: 
210. Rozhodčí: Drozdy - Skřítecký, 
Mejzlík.

Umělý trávník ze začátku svědčil 
Konickým, kteří se lépe pohybo-
vali a po úvodním krátkém náporu 
domácích nejen vyrovnali hru, ale 
stále více se individuálně prosazo-
vali. V 11. a krátce nato ve 14. mi-
nutě agilní hostující útočník Schön 
v nadějných příležitostech dvakrát 
nedal. Obě mužstva nepředváděla 
příliš kombinační hru, nákop střídal 

odkop, prakticky neexistoval střed 
pole. Domácí měli v prvním polo-
čase několik příležitostí především 
po rohových kopech. Ve 29. minutě 
a 40. minutě musel výborný brankář 
hostů Kmecík boxovat míče po cen-
trech z pravé strany.

Druhý poločas poskytl obdobný 
obraz hry. Převažovaly dlouhé na-
kopávané míče na náhodu. Lze však 
ocenit, že oba týmy bojovaly a žád-
ný míč nebyl pro ně ztracen. Přišly 
i šance. Tu největší měl domácí 
Dostál v 56. minutě, míč po závaru 
v malém vápně ale kopl přímo do 
náruče hostujícího gólmana. A při-
šlo co jiného než pověstné – nedáš, 
dostaneš. Po třech minutách kopali 
hosté přímý volný kop z více než 
třiceti metrů. Urostlý bek a nejlepší 
hráč na hřišti Řehák nedal Grube-
rovi žádnou šanci. Přestřelil špat-
ně postavenou a pouze tříčlennou 
zeď Formanu utěšenou bombou do 
levé šibenice branky - 0:1. Zasko-
čení domácí se ještě snažili otočit 
nepříznivý výsledek, ale Pavel ani 

z Protivanova přestoupivší Dostál 
již ze standardních příležitostí ne-
vyrovnali. 

Další výsledky: Otrokovice 
– Slovácko B 1:1 (1:1), Třebíč – 
Rousínov 1:1 (0:0), Uherský Brod – 
Pelhřimov 1:2 (0:2), Žďár – Rosice 
0:0 (0:0), Vyškov – Napajedla odl. 
Blansko – Šardice předehráno. 
  1.  Šardice  15  10  3  2  35:7  33 
  2.  Žďár  15  10  2  3  28:13  32 
  3.  Slovácko B  15  9  3  3  31:14  30 
  4.  Pelhřimov  15  7  4  4  27:19  25 
  5.  Třebíč  15  6  6  3  21:16  24 
  6.  Rosice  15  6  4  5  25:24  22 
  7.  Konice  15  6  3  6  20:22  21 
  8.  V. Meziříčí  14  6  2  6  15:25  20 
  9.  Blansko  15  4  6  5  21:23  18 
  10.  Otrokovice  15  4  5  6  15:14  17 
  11.  Uh. Brod  15  4  4  7  17:25  16 
  12.  Napajedla  15  4  2  9  16:29  14 
  13.  Vyškov  15  4  1  10  12:24  13 
  14.  Boskovice  15  3  4  8  18:32  13 
  15.  Rousínov  15  2  5  8  14:28  11 

Příští kolo: Třebíč – Pelhřimov, 
Uherský Brod – Šardice, Slovácko 
B – Napajedla, Otrokovice – Rosi-
ce, Žďár – Rousínov, Vyškov – Ko-
nice, Boskovice – Velké Meziříčí. 

Jak to viděl z lavičky zraněný útočník 
Boskovic Jiří Vorlický?

„Pro svalové zranění jsem nemohl nastoupit a prognóza na další utká-
ní zatím nijak optimistická není. Již od začátku vyrovnaného utkání bylo 
vidět, že si oba týmy uvědomují jeho důležitost. O výhře Konice roz-
hodla nádherná dálková trefa přímo do šibenice připomínající letící šíp. 
Vzpomněl jsem si na typické střely nártem holandského internacionála 
Koemana, bylo to podobné. Přes prohru si myslím, že náš tým podal 
solidní výkon, líbila se mi zejména defenziva. Bohužel nám chyběla síla 
ve hře dopředu. Snad to nebude znít příliš sebevědomě, ale troufnu si 
tvrdit, že kdybych byl na hřišti, možná bych gól dal. Mrzí mne, že jsem 
nemohl pomoci.“  (bh)Nepovedený start. V prvním jarním divizním utkání přenechali boskovičtí fotbalisté tři body celku Konice. Jsou 

tak nadále velmi blízko pásma sestupu.  Foto adam.s


