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1. Hov zí na pep i, dušená rýže 59,-, 2. Moravský vrabec, zelí, houskový knedlík 59,-, 3. Smažená Niva, opékaný brambor., tatarka 65,-, 4. Ku ecí nudli ky se zeleninou, bramborá ky 69,-, 5. Olomoucký vep ový ízek, hranolky 69,-, 6. Zeleninový salát s ku ecím masem 75,- , 
7. Smažený ku ecí ízek pln ný šunkou a sýrem, va ený brambor, okurek 79,-, 8. Losos steak, obloha hranolky 99,- 

STÁTNÍ SVÁTEK

1. Jitrnicový prejt, va ený brambor, okurek 59,-, 2. Uzená krkovice, esneková omá ka, houskový knedlík 59,-, 3. Smažená játra, bramborový salát 65,-, 4. Ku ecí nudli ky s hermelínovo – smetanovou omá kou, t stoviny 69,-, 5. Pa ížský vep ový ízek (vaje ná omeleta s Nivou 
a Eidamem), va ený brambor 69,-, 6. Ob dový salát se šunkou, sýrem a vejcem 75,-, 7. Ku ecí steak, restované brambory, obloha 79,-, 8. Pstruh na másle, obloha, hranolky 99,-

1. Zape ené t stoviny, okurek, tatarka, ke up 59,-, 2. Játra na cibulce, dušená rýže 59,-, 3. Vep ové výpe ky, kapusta na esneku, va ený brambor 65,-, 4. Sví ková na smetan , houskový knedlík 69,-, 5. Ku ecí plátek zape ený vejcem, šunkou a sýrem, hranolky 69,-, 
6. Zeleninový salát s uzeným lososem a vejcem 75,-, 7. Masová sm s v chleb  79,-, 8. Smažený kapr, bramborový salát 99,-

1. Št pánská hov zí pe en , dušená rýže 59,-, 2. Hov zí guláš, houskový knedlík 59,-, 3. Smažený Hermelín, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Masová sm s, krokety 69,-, 5. Ku ecí na žampionech, hranolky 69,-, 6. Zeleninový salát se šunkou a ku ecím masem 75,-, 
7. Hov zí plátek po domácku, va ený brambor, míchaný salát 79,-,  8. Pangácius v alobalu se zeleninou, sýrová omá ka, va ený brambor 99,- 

TÝDEN S RYBAMI                                              Denní menu (10-14 hod.) od pond lí 27. 9. do pátku 1. 10.                                              Polévka dle denní nabídky 

V Blansku se kopaly
hned čtyři penalty

Štěpán Havlíček se v Americe chytil

INZERCE

Bohumil Hlaváček

Tampa, Blansko - Obrovský ta-
lent blanenského a potažmo české-
ho baseballu Štěpán Havlíček má 
za sebou první delší stáž v Mekce 
tohoto sportu, tedy v USA

Jak jsi tam byl dlouho? 
Celkem jsem v USA strávil čtyři 

měsíce.
Jakou soutěž jsi tam hrál?
Třetí nejnižší ligu pod názvem 

GCL, která se hraje na Floridě 
v městečku Port Charlotte. 

Jak tě v Americe berou? 
Přijali mě velmi dobře a jsem 

v týmu spokojený. Panuje tam dob-
rá nálada a je tam výborná basebal-
lová atmosféra.

Jak se ti  hrálo po návratu do 
naší ligy? Cítí š posun ve svých vý-
konech? 

Hraje se mi velmi dobře a myslím 
si, že čtyři měsíce strávené v USA 
nebyly promarněné a přinesly mi 
hodně nových zkušeností. 

Jaké máš plány na další období? 
V současné době probíhá play-

off juniorské extraligy, kde si vede-
me docela dobře a máme šanci na 
slušné umístění. Dále možná budu 

hrát play-off v blanenském týmu 
mužů o postup zpět do extraligy. 
Od 20.října do 3. listopadu odlétám 
s národním týmem ČR na interkon-
tinentální pohár na Tchaiwan.

Co škola? Jak se s ní vyrovná-
váš?

Bohužel jsem musel v důsledku 
plánované větší absence a neocho-
ty předcházející školy v Brně mi 
přidělit individuální studijní plán ji 
musel změnit. Na nové v Blansku 
mi byla tato možnost nabídnuta 
v oboru cestovní ruch. 

Byl jsi v širší nominaci junior-
ské reprezentace, která nedávno 
získala ti tul mistrů Evropy v Brně. 
Nakonec jsi turnaj nehrál, proč?

To mne hodně mrzelo. Chtěl jsem 
přiložit ruku k dílu a odnést si cen-
nou trofej – dalšího mistra Evropy, 
ale do užšího kádru jsem se jako 
hodně mladý pak nedostal.

Tvoje plány na příští  sezonu?
Zimní přípravu budu absolvo-

vat v blanenském týmu a podle 
plánovaného rozpisu Tampy bych 
měl odletět zpět na Floridu začát-
kem dubna 2011, kdy se zúčastním 
spring trainingu a potom rovnou na-
skočím do ligy. 

Bohumil Hlaváček

Blansko - Divizní duel Blanska 
s Pelhřimovem měl slavnostní za-
čátek, když předseda klubu Michal 
Babák pogratuloval k nedávným 
sedmdesátinám přítomné legendě 
místní kopané Jaromíru Novákovi. 
Pak se již rozpoutalo nefalšované 
drama.

FK APOS Blansko – FK Pelhři-
mov 2:2 (2:2). Branky: 2. Bednář 
z pen., 3. Bezděk - 33. Čihák z pen., 
43. Niederle. Blansko: Sehnal - Há-
jek, Zich, Pokoj, Bubeníček - Šíp 
(71. Nečas), Bezděk (31. Švanca-
ra), Janíček K., Farník - Bednář 
(C) – Karásek. ŽK: 23. Pokoj, 58. 
Janíček, 60. Zich - 47. Moravec, 60. 
Čihák, 74. Kmoch. ČK: 28. Sehnal. 
Diváků: 247. Rozhodčí: Svoboda - 
Běhal, Beneš Jiří. 

 Více na wwwfkblansko.cz 
Nikoho asi po snovém začátku 

nenapadlo, že se utkání zvrhne v ne-

vídaný horor. Již ve třetí minutě totiž 
Blansko vedlo 2:0. Pokutový kop po 
faulu na Pokoje proměnil kapitán 
Bednář. Po chvilce poslal stejný hráč 
krásný míč Bezděkovi, který nezavá-
hal. Pro většinu týmů by to bylo K.O. 
Pelhřimov se ale otřepal a začal zlo-
bit. Mladičký Sehnal v domácí bran-
ce měl nakročeno k tomu stát se hr-
dinou zápasu. Po zlikvidování dvou 
šancí hostí totiž následně chytil i na-
řízený pokutový kop. Následně si ale 
vše pokazil. Poté, co chytil míč při 
kontaktu se soupeřovým útočníkem, 
neudržel nervy na uzdě a protivníka 
zezadu nakopl. Rozhodčí nezaváhal, 
ukázal mu červenou kartu a nařídil 
proti Blansku další pokutový kop. 
Nerozcvičený Švancara sice míč vy-
stihl, ten ale přece jenom prošel do 
sítě. Povzbuzený Pelhřimov ještě do 
půle srovnal parádní dálkovou trefou 
Niederleho.

Nervózní bitva ve druhé půli 
branku nepřinesla. O vzrušující mo-

Talent. Ze Štěpána Havlíčka vyrůstá možná hvězda českého baseballu.
 Foto archiv Štěpána Havlíčka

Cyklista Martin Mareš vyhrál 
v Praze značkové hodinky

Praha - Hodně vidět byl v nejstarším a nejdelším českém cyklistickém 
závodě Praha-Karlovy Vary-Praha Martin Mareš z Blanska. Jezdec stáje 
PSK Whirlpool-Author do cíle sice přijel se čtvrthodinovou ztrátou na še-
stapadesátém místě, ale vítězství na jedné z vypsaných prémií mu přineslo 
tradiční oblíbenou cenu v podobě hodinek Omega. „Kluci se hned ptali, 
jestli se to letos podařilo, protože jsme zrovna na ně měli vždycky smůlu. 
Teď to vyšlo a navíc i to logo závodu je na nich moc pěkné,“ pousmál se 
Martin Mareš. Do nejtěžšího českého závodu, který je navíc jediný zařaze-
ný do kalendáře Mezinárodní cyklistické federace (UCI), nastoupilo přes 
sto šedesát jezdců. Těm navíc dlouhou jízdu ještě před Karlovými Vary 
ztížil déšť a chladné počasí.  (pš, pp)

 Foto Patrik Pátek Foto Patrik Pátek

Nové Mlýny, Blansko - Vyni-
kajícího úspěchu docílila legenda 
jachtingu TJ ČKD Blansko Michal 
Kubík. 

Ve svých čtyřiačtyřiceti letech 
se postavil s partnerkou Marcelou 

Chyťovou z Lodních sportů Brno 
na stříbrný stupeň mistrovství re-
publiky třídy Vaurien. 

„Tak to se mi podařilo naposle-
dy před třinácti lety,“ zářil spoko-
jeností. Závody byly nesmírně vy-

rovnané, před poslední rozjížďkou 
byla jejich posádka pátá.

„Možná rozhodly moje letité 
zkušenosti. Zkusil jsem zariskovat 
a o tři příčky jsme se posunuli,“ 
měl radost.  (bh)

Michal Kubík druhý na republice

menty ale nouze nebyla. Blansko 
mohlo vyhrát. Bednář však další pe-
naltu nedal. Krátce na to měl jít ven 
„Zorro mstitel“ Zich, který hrubým 
strčením do soupeře srazil hostují-
cího borce, jenž předtím fauloval 
Švancaru. Sudí ale nefotbalový in-
cident ocenil k překvapení všech jen 
žlutě. V 70. minutě se neujala ani 
nádherná střela Farníka do spojnice 
a zápas dospěl k remíze. 

Trenér Roman Šindelka při od-
chodu do šaten láteřil. „Před zápa-
sem jsme měli v kabině pohovor na 
téma morálka, disciplína a soudrž-
nost. To, co udělal Martin Sehnal, 
byla klukovina. Místo toho, aby byl 
hrdinou, tak je to přesně naopak,“ 
kroutil hlavou. Zápas byl podle 
něho pro diváky určitě atraktivní. 
„Body jsou ale pryč,“ hlesl.

Další výsledky: Otrokovice – 
Uherský Brod 1:0, Napajedla – Ro-
sice 2:0, Velké Meziříčí – Sparta 
odl., Hodonín – Tasovice 4:0, Tře-
bíč – Vrchovina 0:0, Žďár – Konice 
2:1, Vyškov – Bystrc 6:0. 
  1.  Hodonín  9  5  2  2  15:10  17
  2.  Žďár  9  4  2  3  21:13  14 
  3.  Vyškov  9  4  2  3  16:9  14 
  4.  Třebíč  9  3  5  1  11:7  14 
  5.  Konice  9  4  2  3  12:10  14 
  6.  Blansko  9  4  2  3  15:15  14
  7.  Otrokovice  9  4  1  4  16:15  13 
  8.  Sparta  8  4  1  3  8:8  13 
  9.  Napajedla  9  3  3  3  12:10  12 
  10.  Pelhřimov  9  3  3  3  15:14  12 
  11.  V. Meziříčí  8  3  3  2  10:12  12 
  12.  Rosice  9  3  2  4  14:12  11 
  13.  Vrchovina  9  3  1  5  8:9  10 
  14.  Uh. Brod  9  3  1  5  7:9  10 
  15.  Tasovice  9  2  3  4  10:20  9 
  16.  Bystrc  9  1  3  5  3:20  6Blansko – Pelhřimov 2:2. Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Pelhřimov 2:2. Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček 

Rájec-Jestřebí - Ráječtí uhá-
jili svoji pevnost v derby v kraj-
ském přeboru, v němž Boskovice 
zemřely na krásu. Aktivní hrou 
dělaly domácím od začátku velké 
problémy, po okéncích v defenzi-
vě ale v první půli hned třikrát in-
kasovali. Přestože po změně stran 
již hřiště zcela opanovaly, na zvrat 
to nestačilo.

MKZ Rájec-Jestřebí - FC Bos-
kovice 4:2 (3:2). Branky: 25. a 27. 
Herman, 43. Opletal, 90. Navrátil 
- 21. Havlíček, 45. Janíček. R-J: 
Němeček - Škvarenina, Macík, 
Rusler, Palkaninec - Sedlák (87. 
Navrátil), Holý, Opletal, Nedělník 
- Ostrý, Herman (88. Pokorný). 
Boskovice: Švéda - Martínek P., 
Václavek, Ošlejšek, Preč, Ada-
mec, Martínek L. Horák J. (39. 
Fojt), Havlíček, Koudelka, Janíček 
(46. Vorlický). Diváků: 260

Skóre otevřel ve 21. minutě 
po líznutí Prečova přímého kopu 
hlavou Havlíček (viz foto). Pak se 
ale děly divy. Boskovická obra-
na si vybrala první slabší chvilku 
a Herman vyrovnal, aby o pár mi-

nut později stejný hráč dotlačil po 
závaru a následné skrumáži míč 
znovu za Švédova záda. Před změ-
nou stran se skóre změnilo ještě 
dvakrát. Nejprve obešel ukázkově 
zleva Martínka Ostrý a naservíro-
val Opletalovi balón až do kuchy-
ně – 3:1. Odpovědět dokázal ještě 
boskovický Janíček.

Po změně stran se do hry zapo-
jil i hostující trenér Vorlický a bylo 
ho rázem plné hřiště. Ani pod jeho 
velením se ale nepodařilo žádnou 
z mnoha šancí, které nastávaly ze-
jména po standardních situacích 
Boskovicím proměnit ve vyrovná-
ní. Naopak v závěru přeloboval Na-
vrátil Švédu a pečetil výsledek.

Ivančice – Ráječko 4:2 (1:2), 
Tenora, Starý. Ráječko: Kučera – 
Kopecký, Maška, Španěl, Koutný 
- Starý, Sehnal V., Žilka (58. Taj-
nai), Badura (75. Štrajt) – Sehnal 
J. (76. Jarůšek), Tenora.

Ve 2. minutě již hosté vedli, 
když centr Starého uklidil hlavou 
do sítě Tenora. Vyrovnání přišlo 
po půlhodině hry z bezprostřední 
blízkosti Kučerovy branky. Ráječ-
ko kontrovalo hned v 35. minutě. 
Jan Sehnal našel ideálním pasem 

Starého a ten sólo proměnil. Za-
čátek druhé půle zastihl tradičně 
Olympii v nedbalkách. V 55. mi-
nutě bylo vyrovnáno a poté co 
po chvíli přidaly Ivančice třetí 
branku, spadla na hosty pomysl-
ná deka. V 74. minutě inkasovali 
počtvrté a již se do zápasu nedo-
kázali vrátit. „Škoda, body se tam 
daly udělat, bylo to dobře roze-
hráno,“ krčil rameny trenér Lubo-
mír Zapletal. 

Další výsledky: Židenice – Vra-
cov 1:3, Novosedly – Bzenec 0:2, 
Rousínov – M. Krumlov 0:0, Bohu-
nice – IE Znojmo 3:1, Kuřim – 1.SC 
Znojmo B 4:1, Velká – Zbýšov 1:0. 
  1.  Bohunice  8  6  1  1  25:10  19 
  2.  Vracov  8  6  1  1  18:6  19 
  3.  IE Znojmo  8  5  1  2  18:12  16 
  4.  Ivančice  8  5  0  3  22:13  15 
  5.  Bzenec  8  5  0  3  14:9  15 
  6.  Boskovice  8  4  1  3  20:14  13 
  7.  Kuřim  8  3  3  2  16:13  12 
  8.  Znojmo B  8  4  0  4  17:14  12 
  9.  Rájec-Jestřebí  8  4  0  4  16:16  12 
  10.  Ráječko  8  3  2  3  12:15  11 
  11.  Zbýšov  8  3  1  4  5:9  10 
  12.  Velká  8  2  3  3  8:19  9 
  13.  Rousínov  8  1  4  3  7:10  7 
  14.  Novosedly  8  1  2  5  8:18  5 
  15.  M. Krumlov  8  1  1  6  11:18  4 
  16.  Židenice  8  1  0  7  8:29  3

Derby. Jan Havlíček otevírá skóre napínavého derby mezi Rájcem-Jestřebí a Boskovicemi. 
 Foto Bohumil Hlaváček


