
MKZ R -J   0
IE Z     1

Poločas: 0:0. Rájec-Jestřebí: Němeček – Hrůza, Macík, Keller, Palkani-
nec – Skácel (75. Geschvantner), Opletal, Holý, Sedlák (60. Kovář) – Ost-
rý, Macháček. Trenér Jiří Záleský.

FK APOS B   3
TJ S  B    2

Poločas: 2:0. Branky: Sehnal, Zouhar, Doležel. Blansko: Juran - Bube-
níček, Klimeš, Kolář, Šíp - Sedláček (71. Janíček), Šplíchal, Zouhar (85. 
Hájek), Beneš (64. Šenk) - Sehnal, Doležel. Trenér Michal Kugler.

S  N    1
FC B    1

Poločas: 1:1. Branka: Fojt L. Boskovice: Švéda - Adamec, Martínek, Ho-
rák Jakub (72. Fojt J.), Müller - Vykoukal, Horák Jan, Ošlejšek - Preč, Fojt 
L. (75. Vorlický) – Václavek. Trenér Jiří Vorlický.

RAFK R    1
SK O  R   0 

Poločas: 0:0. Ráječko: Rettegy - Bartoš, Maška, Karásek, Koutný - Jarů-
šek, Kupský, Sehnal J., Štrajt - Starý, Neděla (89. Tajnai). Trenér Lubomír 
Zapletal. 

D  : Podivín – Ivančice 3:2 (3:0). Vracov - Rousínov 
4:1 (0:0). M. Krumlov – Kyjov 2:0 (1:0). Zbýšov – Kuřim 2:3 (0:1).

SPORT  SPORT  www.zrcadlo.net

STARTUJE 
ZRCADLO TIPOVAČKA

KUPONY A PRAVIDLA 
NA STRANĚ 8

Fotbaloví fanoušci znovu zamířili do ochozů stadionů. Odstartoval nový ročník krajského přeboru

Tři body pro Blansko, premiérový gól dal Sehnal
Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Čty-
ři týmy z našeho okresu se ocitly 
na startu krajského přeboru, diváci 
se mají na co těšit. Premiéra vyšla 
bodově na sto procent ale jen jed-
nomu z nich. Omlazený blanenský 
tým dokázal na pro něj netradič-
ním hřišti na Sportovním ostrově 
Ludvíka Daňka porazit tak trochu 
povinně Bzenec, mladé pušky 
v záložní řadě a Juran na brankové 
čáře se ze zodpovědným úkolem 
dokázaly vypořádat. Na bod do-
sáhli Boskovičtí v Novosedlech, 
nejtěsnějším poměrem padla rá-
ječkovská Olympia v Rajhradě 
a doma smolně i Rájec-Jestřebí se 
Znojmem. 

Poslední jmenovaný klub 
v uplynulém týdnu prožil nehez-
kou krizi. „V úterý se rájecký 
výbor rozcházel s tím, že muži 
vůbec nezačnou soutěž. Ve čtvrtek 
jsme dospěli k dohodě, že ano. Za 
činnost budu zodpovědný já a po-
starám se i o fi nance,“ prozradil 
trenér Jiří Záleský. Toto závažné 
rozhodnutí přispělo k tomu, že se 
celek nakonec na hřišti přece je-
nom objevil. A sahal i po bodech. 
Domácí měli mírně navrch, šance, 
ve kterých se ocitli, ale zůstaly 
nevyužity. Po půlhodině hry při-
šel trest. Jinak jistý Macík vyrobil 
minelu a znojemský útočník sólo-
vý nájezd na Němečka proměnil. 
Ráječtí se poté ocitli v několika 
tutovkách, Holý a Kovář, novic, 
který přinesl do hry oživení, ale 
netrefi li ani prázdnou branku. 
Znojemským spadly tři body tak 
trochu samy do klína.

Blanenský kouč Michal Kugler 

neslevil ze svého kurzu, který na-
značil v přípravě. I v prvním mis-
trovském utkání dal šanci vyšlým 
dorostencům, hned tři tvořili páteř 
zálohy, přičemž ani čtvrtý muž 
v ní Beneš nepatří zrovna ke star-
ší generaci. Fanoušci byli zvědaví 
na Martina Sehnala, který se po 
krátké jedovnické mezihře vrátil 
do klubu, ve kterém nejvíce zářil. 
A byl to právě on, který se jako 
první zapsal do podzimní střelec-
ké listiny. Už v 9. minutě mu po-
strčil míč Doležel a pro útočníka 
jeho kvalit nebylo problém jej 

poslat do Pelíškovy sítě. Krátce 
nato dal i druhý gól, pro ofsajd ale 
nebyl uznán. Po půlhodině hry se 
premiérové trefy dočkal Zouhar, 
který mířil přesně zpoza hranice 
vápna. Rozhodnout mohl Bube-
níček, odpískanou penaltu mu ale 
krátce před půlí bzenecký brankář 
kryl. Sehnalova technická střela 
pak ještě skončila na tyči.

Po změně stran Blansko znatelně 
polevilo a 51. minutě ho potrestal 
brankou hostující Kasala. Domácí 
to probralo z letargie a začali se 
znovu dostávat do šancí. Pojistka 

přišla až v 80. minutě, kdy skóro-
val hlavou Doležel po Kolářově 
centru. Hosté ještě v samém závěru 
korigovali Linhartem. „Na to, že 
jsme hráli se čtyřmi borci, kteří ješ-
tě nedávno nastupovali za dorost, 
to nebylo špatné. Výhra mohla být 
výraznější, škoda neproměněných 
příležitostí,“ uvedl trenér Michal 
Kugler.

Boskovický trenér Jiří Vorlický 
řešil před utkáním v Novosedlech 
nečekaný problém. S absencí Ša-
faříka a Horáka počítal, jednání 
s Olešnicí ještě neskončilo, že ne-

bude ale moci pro problém s re-
gistračním průkazem nastoupit 
Janíček, ho zaskočilo. V útočné 
vozbě ho musel narychlo nahradit 
Václavek. První branku zazna-
menali hosté. Lukáš Fojt se v 60. 
minutě po Ošlejškově střele dostal 
k vyraženému míči a neomylně 
skóroval. Záhy bylo ale srovnáno, 
když se z brejku trefi l Ligas. Zby-
tek utkání kralovali oba gólmani, 
kteří již změnu stavu nepřipustili. 
„Před utkáním bych byl spokojen 
s bodem. Nemám důvod něco mě-
nit, soupeř byl kvalitní, nevím, kdo 

zde bude vyhrávat,“ ocenil úroveň 
protivníka. 

Trenér Olympie Ráječko Lubo-
mír Zapletal spokojený nebyl. Ani 
tak proto, že jediný gól jeho tým in-
kasoval až v nastaveném čase, ale 
spíše kvůli tomu, že hráči nesplnili 
pokyny. „Prohráli jsme po zásluze, 
zavinili jsme si to sami. Doufám, 
že se z toho kluci poučí,“ láteřil. 
Rozhodnutí přišlo v poslední minu-
tě nastavení. Po dlouhém autu míč 
Rettegy vyrazil, aby po následném 
centru na zadní tyč přišla dorážka 
rajhradského hráče.

Návrat kanonýra. Mar  n Sehnal je zpátky v plné formě. Právě střílí první branku Blanska v utkání pro   
Bzenci. Foto Josef Mikulášek

Kunčina Ves - Další závody má 
za sebou sportovní střelec Robin 
Daněk. „Letošní rok je tak trochu 
jako na houpačce. Na Grand Prix 
Plzně jsem „dal“ jenom 113 a vů-
bec mně to nešlo, naopak v Brně 
jsem nastřílel 119. Skončil jsem 
tam osmý, když mně chyběl pouze 
jeden holub na fi nále. Tam už jsem 
ale věděl, že co se týká nominace 
na evropský a světový šampionát, 
jsem bez šance,“ posteskl si Da-
něk, kterého zklamal především 
nominační postup.

„Na obě mistrovství měli jet 
Kostelecký, Lipták a Hojný, já 

měl být náhradník. Nakonec se ale 
veškerá nominační kritéria smetla 
ze stolu, reprezentační trenér si 
vzal právo veta a jako třetího určil 
Gacha, který přitom vůbec neměl 
splněný limit. Byla to fraška, ale 
nedá se nic dělat, musím šlapat 
dál. Střelba je pro mě životně dů-
ležitá a chci ukázat, že na to mám. 
Nejhorší je, že trenér musí obhájit 
naše platy. Máme vždy smlouvy 
na rok a určují se podle výsledků 
na evropském a světovém šampi-
onátu,“ vysvětlil Daněk. 

Střelec z Kunčiny Vsi se nedáv-
no představil ná závodech NQS 

v Mariboru, které byly součástí 
Světového poháru. „Bylo tam ob-
rovské vedro. Do závodu jsem šel 
s tím, že si to užiju a zastřílím si 
se světovou špičkou. Začal jsem 
dvěma chybami, ale pak jsem se 
rozstřílel a podařilo se mi zkaže-
ný závod zachránit,“ posal Robin 
Daněk, který se už připravuje na 
republikový šampionát na domácí 
střelnici v Hradci Králové, který 
se koná o tomto víkendu. „Letos 
už jsem tam dva závody vyhrál, 
tak se pokusím i potřetí,“ dodal 
střelec, který nedávno oslavil tři-
cáté narozeniny.  (pš)

Daněk se nevešel do nominace
Březová u Sokolova, Saint 

Miguel De Campmajor - Pra-
videlní blanenští účastníci mis-
trovství světa v biketrialu se letos 
vrací domů nečekaně bez medai-
lí, dokonce celá česká výprava 
dovezla pouze jednu bronzovou. 
V kategorii Senior se o ni po-
staral přerovský závodník Adam 
Procházka.  

V kategorii Minime se nějaké 
zacinkání kovu čekalo od Ondře-
je Šenka. V březovském závodě 
k němu měl blízko, chyba na jed-
né sekci ho však odsunula až na 
osmou příčku. Také senior Martin 

Kakáč měl vysoké ambice, bohu-
žel chyboval tam, kde ostatní ne 
a bylo z toho šesté místo. V Elite 
několikanásobný mistr světa Vác-
lav Kolář doplatil na jednu sekci, 
jejíž nezdolání znamenalo páté 
místo.

Závod ve Španělsku měl velice 
netradiční průběh. Již před příjez-
dem všech soutěžících vydatně 
pršelo, a to spolu ještě s jednou 
bouřkou před nedělním závodem 
z tratí udělalo téměř nesjízdné 
terény. 

Mladší kategorie v sobotu sou-
peřily ještě s bahnem a vodou 

v potocích, kde pořadatelé připra-
vili kontrolní úseky. Ondřej Šenk 
si s těmito terény nedokázal po-
radit a výsledkem byla opět osmá 
příčka. 

Nedělní závod byl ve zname-
ní ukrajování bodů z celkového 
maximálního množství 100 (10 
sekcí na dvě kola). Vašek Kolář 
nakonec dojel na sedmém místě, 
celkově byl šestý. Martin Kakáč 
v seniorech bojoval a snažil se 
urvat bodíky, kde se dalo, stači-
lo to však pouze také na sedmé 
místo, dohromady v seriálu pak 
osmé.  (rk, bh)

Biketrialisté přijeli bez medailí

Závody. Již tradičně v polovině prázdnin se v Baldovci sešli lezci, aby 
opět po roce změřili své síly při závodech na rychlost – BaldCup 2011. 
Letos tyto závody byly obohaceny o mistrovství České republiky v le-
zení na rychlost dospělých. Závodilo se na 20 m dlouhých cestách, 
které stavěl Ondřej Nevělík.  Foto Jakub Kaňa

Pavel Šmerda

Benešov - První srpnový týden 
byl pro jezdce stáje Moravec Be-
nešov ve znamení bojů hned na 
dvou frontách. Ve slovenských 
Dohňanech se i za účasti Radima 
Kováře a Nikoly Hlubinkové ko-
nalo Mistrovství Evropy v cross 

country horských kol, ve středo-
české Příbrami se jelo Mistrovství 
České republiky mládeže v silnič-
ní cyklistice, kde startovali Mar-
kéta Parolková, Tereza Tlamková, 
Adam Sekanina a Patrik Kolář.

V Dohňanech dojela Nikola 
Hlubinková na výborném devátém 
místě v závodě juniorek. Nebýt de-

Cyklisté sbírali na republice cenné kovy
fektu ve druhém ze čtyř okruhů, kde 
fi gurovala na páté pozici kousek od 
čtvrtého místa, mohl pro ni závod 
dopadnout ještě lépe. „I když se 
Nikola po defektu propadla až na 
třináctou příčku, zabojovala a doje-
la skupinu dvou Italek, se kterými 
soupeřila o sedmou až devátou po-
zici. Bohužel ke konci začaly Ni-
kolu chytat křeče, i tak skončila na 
vynikajícím devátém místě,“ uvedl 
oddílový trenér Martin Bezdíček. 

Radim Kovář se držel taktiky 
a celý závod na pět kol si hlídal 
první desítku. „V nájezdu do po-
sledního kola fi guroval dokonce 
na devátém místě, ale bohužel na 
těžkém okruhu ho v posledním 
kole postihly křeče a bolesti zad 
a propadl se na jedenáctou pozici. 
I to je vynikající výsledek. Stále si 
stojím za tím, že Radim i Nikola 
patří do první světové pětky,“ do-
plnil Bezdíček. Oba závodníci to 
mohou potvrdit už o víkendu, kdy 
je čeká v sobotu od 12 hod. další 
podnik Světového poháru, který se 
jede v Novém Městě na Moravě.

Na mistrovství republiky mláde-
že v silniční cyklistice v Příbrami 
se Moravci dočkali i medailového 

zisku. Vynikajících výsledků dosá-
hl Adam Sekanina, když v časovce 
jednotlivců získal mistrovský titul. 
„Adam již dříve dokázal, že časov-
ky umí. V dalším závodě, kde byl 
členem družstva Favoritu Brno, 
získal v časovce družstev třetí mís-
to. Jen v závodě jednotlivců dojel 
na 25. místě. O lepší umístění ho 
připravila, podle mě, příliš lehká 
trať,“ zamyslel se Bezdíček.

Dalšího cenného výsledku do-
sáhly Markéta Parolková s Terezou 
Tlamkovou v časovce dvojic, když 
překvapily samy sebe a všechny 
okolo a skončily na druhém místě. 
„Na trati nebyl žádný extrémní ko-
pec, ale střídaly se výjezdy, sjezdy 
a delší roviny. Jelo se nám celkem 
dobře, ale na první místo jsme 
neměly. Holky byly o třídu lepší. 
Každopádně jsme obě moc spoko-
jené, ve stříbro jsme před závodem 
ani nedoufaly. Až když jsme míjely 
své soupeřky na trati, tak jsme si ří-
kaly, že by to mohlo vyjít,“ svěřila 
se Markéta Parolková, pro kterou 
to byla po dvou bronzech z loňské-
ho šampionátu v Benešově už třetí 
významná medaile. 

 Pokračování na str. 8Zleva M. Parolková, A. Sekanina a T. Tlamková. Foto Mar  n BezdíčekZleva M. Parolková, A. Sekanina a T. Tlamková. Foto Mar  n Bezdíček


