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Jan Karásek vystřelil
pro Blansko tři body
Bohumil Hlaváček
Blansko - Pohled na divizní tabulku je po anglickém týdnu pro
příznivce blanenské kopané rozhodně příjemný. Svěřenci Romana Šindelky sice po jasné výhře
v Bystrci trochu zbytečně prohráli
v Otrokovicích, v sobotu však ve
výborném zápase přehráli díky dvěma gólům kanonýra Jana Karáska
Rosice a usadili se aktuálně na druhé příčce.
FK APOS Blansko - FC Slovan
Rosice 2:0 (0:0). Branky: 70. a 75.
Karásek. Blansko: Sehnal - Hájek
(46. Bezděk), Zich, Pokoj, Bubeníček - Šíp (88. Klimeš), Němec, Janíček K., Farník - Bednář (C) - Karásek (78. Gross). Trenér: Roman
Šindelka. ŽK: 33. Zich, 71. Bezděk
- 81. Vítámvás. Diváků: 250. Rozhodčí: Beneš Jar. - Žilka, Stehlík.
Více na www.fkblansko.cz
Fáma, že pro zranění nenastoupí

v dresu domácích kapitán Bednář,
se naštěstí pro ně nepotvrdila a blanenský míčový kouzelník znovu
tvrdil muziku. Naopak hostující
kouč Libor Zelníček musel oželit
exligistu Pavla Šustra, který jeho
týmu evidentně chyběl.
První půle až tak atraktivní jako
druhá nebyla. Mužstva vyčkávala, co protivník vymyslí, střelecké
pokusy byly zpočátku spíše symbolické. Až ve 22. minutě se musel
blýsknout Sehnal po střele Pšikala.
V závěru poločasu dvakrát zazlobil
Karásek. Nejprve hlavičkoval těsně
nad, pak dokonce do sítě, branka ale
nebyla uznána pro ofsajd.
Druhý poločas se musel líbit
všem. První vzruch po návratu ze
šaten přišel v 52. minutě, kdy se po
střetu Buriánka s Karáskem mohla
ve prospěch domácích klidně písknout penalta. Regulérní gól však na
sebe nedal dlouho čekat. Bezděk
posunul míč dopředu, Karásek se

Blansko - Rosice 2:0.

Foto Bohumil Hlaváček
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Bikeři v sobotu závodili v okolí Jedovnic

prosmýkl před brankáře a v tísni ho
po zemi prohodil – 1:0. Rosice mohly hned vyrovnat, Buriánkovu střelu
ale vytáhl na roh Sehnal. Rozhodnutí přišlo v 75. minutě. Janíčkovu
dalekonosnou bombu vytěsnil gólman na břevno a dobíhající Karásek
míč dopravil navzdory nebezpečnému střetu s proti němu vybíhajícím
strážcem svatyně za jeho záda – 2:0.
Otřesený střelec pak musel vystřídat. Hrdina výborného utkání, které v závěrečné čtvrthodině přineslo
ještě několik šancí zejména na blanenské straně, odcházel z hřiště za
ovací tribun. „Jsem zatím v Blansku
fakt moc spokojený, chytil jsem, jak
se říká, druhý dech. Styl hry mužstva mi přesně vyhovuje, doufám,
že mi to tam bude padat i dál,“ zářil
Jan Karásek. Úsměvy nešetřil ani
trenér Roman Šindelka. „Změnili
jsme systém a začíná to fungovat,“
pokyvoval hlavou.
Další výsledky: Sparta – Vrchovina 1:0, Otrokovice – Konice 1:1,
Napajedla – Vyškov 1:2, V. Meziříčí
– Tasovice 3:3, Hodonín – Uherský
Brod 2:1, Třebíč – Pelhřimov 3:1,
Žďár – Bystrc 5:0.
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Start. Vytrvalci na horských kolech bojovali o víkendu na těžkých tratích v okolí Jedovnic. Na snímku start
závodu na 93 km. Na poloviční trati se ze suverénního vítězství radoval těchovský Martin Mareš, který si do
terénu odskočil v rámci tréninku.
Foto Bohumil Hlaváček

Vít Pernica má republikový bronz
Praha, Blansko - O víkendu se
konalo ve Vršovicích na ASKL Slavia Praha MČR žáků a žákyň v atletice. Blanenská atletika tam měla
dva zástupce Víta Pernicu a Míšu
Hlavoňovou. Minivýprava si přivezla jeden cenný kov.
„Vítek obsadil v sobotu hezké
deváté místo ve výšce výkonem
sto pětasedmdesát centimetrů.
V jeho hlavní disciplíně dálce v infarktovém závodě nejprve poprvé

překonal šestimetrovou hranici
skokem 607 cm a ze čtvrté pozice
posledním pokusem vydřel bronzovou medaili, když o tom při
shodném nejlepším výkonu, rozhodl druhý pokus 604 cm,“ popsal
drama trenér Jiří Ošlejšek.
Jeho svěřenec si vybojoval účast
v české reprezentaci v mezistátním utkání se Slovenskem, které
se koná tuto sobotu v Hodoníně.
„Pak Vítka čekají ještě semifinále

a snad finále za družstvo JAC Brno
v MČR družstev,“ těší se.
Hlavoňová je teprve prvním rokem starší žákyně a tak je umístění
na 21. místě na krátkých a 17. místě
na dlouhých překážkách velice slibné
do příštího roku. „I její časy 17,17 s
a 33,64 s patří mezi širší špičku České republiky. Máme radost, že tak
malý oddíl má kromě světové Jany
Sotákové i další závodníky na české
úrovni,“ doplnil Ošlejšek.
(bh)

Kometa jde na to, v pátek začíná nový ročník hokejové extraligy
Brno, Blansko - A je to tady. Po
loňské premiéře a záchraně prakticky až za pět minut dvanáct vstupují hokejisté Komety Brno do své
druhé extraligové sezony. Tým pod
vedením trenérské dvojice Jeřábek
– Lubina chce letos hrát určitě výš
než loni, poprat se o postup do playoff a udělat tak svým skvělým fanouškům mnohem větší radost.
Kometa bude letos spoléhat na
pravděpodobně nejlepší brankářskou

dvojici soutěže. Finskému kouzelníkovi Hovimu bude krýt záda Jiří
Trvaj. V obraně budou tvrdit muziku
zkušení Stehlík, Bičánek, Richter,
Malec a Zubíček, sílu Brna v útoku
by měli zajistit Dopita, Erat, dvojice
letošních místrů světa Kvapil a Hubáček, Brabenec, Huml a další.
Brno bude také letos spoléhat na
svoje věrné fanoušky. Klub prodal
šest tisíc permanentních vstupenek,
zbývající půjdou do předprodeje.

Předprodej vstupenek na domácí
extraligová utkání bude probíhat
v pracovní den před utkáním (např.
zápas konaný v pátek = předprodej
ve čtvrtek, zápas konaný v neděli =
předprodej v pátek) pouze na hlavní
pokladně u haly Rondo v době od
12 do 17 hodin a dále v den utkání
na hlavní pokladně u haly Rondo
v době od 12 hodin. Je velmi pravděpodobné, že fanoušci, kteří nemají permanentky a budou chtít na

hokej v Brně, si budou muset vždy
pospíšit, protože po lístcích se asi
rychle zapráší.
Určitou výhodu mají fanoušci
z Lipůvky, Letovic, Boskovic, Blanska, Adamova, jejichž obce a města
jsou zapojena do Království Komety. Budou tak moci i letos přednostně získat lístky na vybraná utkání.
Domácí zápasy odehraje Kometa ve
všední dny od 18 hodin, o víkendu
pak v 17 hodin.
(pš)

Jízdní řád domácích utkání Komety v základní části:
17. 9. Kometa - Třinec, 21. 9. Kometa - Litvínov, 26. 9. Kometa - Karlovy
Vary, 3. 10. Kometa - Liberec, 8. 10. Kometa - Vítkovice, 19. 10. Kometa Slavia, 24. 10. Kometa - Ml.Boleslav, 31. 10. Kometa – Zlín, 5. 11. Kometa
– Sparta, 17. 11. Kometa – Mountfield, 19. 11. Kometa Vítkovice, 21. 11. Kometa – Pardubice, 26. 11. Kometa – Plzeň, 28. 11. Kometa – Kladno, 3. 12.
Kometa – Třinec, 7. 12. Kometa – Litvínov, 12. 12. Kometa - Karlovy Vary,
26. 12. Kometa – Liberec, 4. 1. Kometa – Plzeň, 16. 1. Kometa - Ml.Boleslav,
21. 1. Kometa - Zlín, 28. 1. Kometa – Sparta, 1. 2. Kometa – Mountfield, 6. 2.
Kometa – Pardubice, 18. 2. Kometa – Kladno, 20. 2. Kometa – Slavia.

Jana Sotáková se setkala i s Bubkou a Isinbajevovou
Bohumil Hlaváček
Singapur, Blansko - Jana Sotáková se nedávno vrátila z historicky
první dorostenecké olympiády, která se konala v dalekém Singapuru.
V běhu na 100 m překážek skončila
osmá. O jejích čerstvých zážitcích
jsme si příjemně popovídali.
Letošní cíl asi splněn…
Určitě. Chtěla jsem se původně přiblížit k limitu na kvalifikaci
pro Singapur. Ten jsem i překonala
a pak se i nominovala. Takže jsem
absolutně spokojená. Škoda jen
toho, že mne na závodě samotném
zradilo zdraví. Skolila mne nějaká
podivná choroba, léky nezabíraly.
Postup do finále se sice povedl, pak
se ale zázrak nestal, výpadek byl cítit. Ostatně, pořád ještě nejsem úplně v pořádku.

Jana Sotáková v Singapuru.

Foto archiv JS

Takže olympiádu nebyl čas si
pořádně vychutnat?
Ale docela jo. Vyloženě v posteli
jsem neležela. Na atletické závody
jsem se chodila dívat, fandit kamarádům. Bylo tam asi třicet šest sportovců, plus doprovod. Atletů sedm.
Zašla jsem i na basket. Jinak toho
kvůli nemoci nešlo více stihnout.
Jaké máš největší zážitky?
Vážím si už jen toho faktu, že
jsem tam mohla být při tom, když,
jak všichni říkali, začala nová kapitola olympijského hnutí. Jinak
– krásné bylo setkání se Sergejem
Bubkou a Jelenou Isinbajevovou,
seděla jsem ve třetí řadě. Zúčastnila jsem se jako ambassador naší
výpravy diskuse s předsedou MOV
Jacqusem Rogguem, to byl také
docela silný zážitek. To jsem byla
dokonce v první řadě. S partou jsme

se podívali samozřejmě i po městě.
Dost na mne zapůsobilo svojí čistotou, odpadky se zde nesmí pod vysokou pokutou odhazovat.
Velký cíl tedy splněn, co dál?
Londýn, jak říká trenér, ještě vynecháme, ale na další olympiádu v
Rio de Janeiro za šest let bych už
chtěla. Uvidíme, jak na tom budu
výkonnostně.
Hodláš se již specializovat na
stovku překážek?
Asi ano, v nejbližších třech letech
určitě, i když pořád přemýšlíme
s koučem i o té čtyřstovce. Myslím,
že třeba v Singapuru na ní nebyla až
tak velká konkurence, v plné formě
bych si s nimi asi zaběhala. Bylo
to méně vyrovnané jak na stovce.
Jinak se teď těším na zimní závody v hale ve vícebojích, mám co
obhajovat. Ta pestrost tréninku je

zajímavá, ne pořád jen dělat jednu
disciplínu.
Patříš již nepochybně k celebritám sportu v našem regionu. Cítíš
to?
Všem, kteří mi fandili a fandí,
moc děkuji. Překvapilo mne, jak
moc lidí sledovalo olympiádu, často
mi psali, povzbuzovali mne, sledovali vše na internetu. Nečekal jsem,
že mi gratulační SMS pošle třeba
můj matikář. Na veletrhu Sport Life
bych měla mít svoji první autogramiádu, už bych měla začít trénovat
podpis (smích).
Co příští rok?
Snad se dostanu na mistrovství
Evropy do Estonska, zatím ale
neznám ani limit. Doufám, že mi
bude přát zdraví a budu se moci
poprat o účast a případné dobré
umístění.

INZERCE

TÝDEN S JÁTRY

Denní menu (10-14 hod.) od pondČlí 13. 9. do pátku 17. 9., 59-79 Kþ

Polévka dle denní nabídky

Po

1. Játra na slaninČ, dušená rýže 59,-, 2. VepĜové výpeþky, zelí, houskový knedlík 59,-, 3. Smažený Hermelín plnČný vysoþinou, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. KuĜecí plátek zapeþený šunkou a sýrem, hranolky 69,-, 5. VepĜový „Ondráš“, okurek 69,-,
6. Zeleninový salát s kuĜecím masem 75,- , 7. KuĜecí steak, žampiono-smetanová omáþka, opékaný brambor, zelenina 79,- , 8. Smažená játra, hranolky, tatarka, obloha 79,-

Út

1. TČstoviny s kuĜecím masem, nivovo-smetanou omáþkou 59,-, 2. Bratislavská vepĜová peþenČ, houskový knedlík 59,-, 3. ýevabþiþi, opékaný brambor 65,-, 4. KuĜecí nudliþky se zeleninou, hranolky 69,-, 5. Smažený vepĜový Ĝízek plnČný vajeþnou
smČsí, opékaný brambor 69,-, 6. Míchaný salát s tĜemi druhy sýrĤ 75,-, 7. VepĜový anglický steak, hranolky, obloha 79,-, 8. Játra „pana starosty“, hranolky 79,-

St

1. Sekaná peþenČ, bramborová kaše, okurek 59,-, 2. Francouzské brambory, okurek, tatarka 59,-, 3. KuĜecí plátek na žampionech, dušená rýže 65,-, 4. Smažené tvarĤžky, opékaný brambor, tatarka 69,-, 5. VepĜové ražniþi, vaĜený brambor 69,-,
6. Zeleninový salát se smaženými kuĜecími kousky 75,-, 7. KuĜecí smČs se zeleninou, hranolky 79,-, 8. Játra na roštu, krokety, obloha 79,-

ýt

1. Koprová omáþka, vaĜené vejce, brambor 59,-, 2. KuĜecí rizoto, sýr, okurek 59,-, 3. HovČzí maso, fazolové lusky na smetanČ, vaĜený brambor 65,-, 4. Svíþková na smetanČ, houskový knedlík 69,-, 5. Smažený vepĜový Ĝízek plnČný uzeným,
opékaný brambor, tatarka 69,-, 6. Míchaný salát s pikantními kuĜecími kousky 75,-, 7. KuĜecí steak se zeleninou na másle, vaĜený brambor 79,-, 8. Smažená játra, bramborový salát 79,-

Pá

1. Znojemská hovČzí peþenČ, dušená rýže 59,-, 2. Kýta na sedlácký zpĤsob, vaĜený brambor 59,-, 3. Smažené sýrové duo (Eidam a Hermelín), opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. KuĜecí na roštu, skotské brambory 69,-, 5. VepĜové nudliþky
na žampionech, opékaný brambor 69,-, 6. Šopský salát s kuĜecím masem 75,-, 7. VepĜový steak, fazolové lusky, hranolky 79,-, 8. Anglická játra, krokety, obloha 79,-

NEVYHOĎ!!!!

