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Historický úspěch českého kuželkářského sportu se zrodil v srbském Apatinu

Ženy TJ ČKD Blansko vybojovaly zlato
aktuálněaktuálně

V Blansku ani v Boskovicích se diváci branek nedočkali

Kometa zabrala
Konečně. Tak už i Kometa 

nemá v kolonce vítězství v ta-
bulce letošního ročníku nejvyšší 
domácí hokejové soutěže nulu. 
V neděli večer spadl všem hrá-
čům a fanouškům velký kámen 
ze srdce. Modrobílá šlechta se 
dočkala prvního vítězství, na-
víc způsobem, který musel její 
příznivce zahřát u srdce. Pro-
buzení nováčka odnesl Liberec 
v čele s NHL protřelými Petrem 
Nedvědem a Janem Hlaváčem. 
Vítězství 7:2 se cení. 

Kometa se tak už snad ko-
nečně odrazila od samého dna 
a začne šlapat. Bude to těžké, 
ale myslím si, že k tomu má 
všechny předpoklady. Vím, jmé-
na mužstvo nedělají, ale pokud 
je nemáte, tak jen těžko budete 
hrát dobře. Minulý týden pro-
běhl v sestavě Brňanů menší 
průvan. Příchody reprezentantů 
Richtera, Nováka a Humla ur-
čitě pomůžou. Když si navíc tro-
chu více než dosud začnou věřit 
Trvaj, Bičánek, Kántor, Dopita, 
Pucher či Brabenec, nemusí ta 
letošní sezóna ještě dopadnout 
tak špatně, jak zatím vypadá...

 Pavel Šmerda

Moravci už 
jezdí také 
cyklokros

Benešov - Jezdci týmu Mo-
ravec Benešov rozšířili svoje 
cyklistické disciplíny o cyklo-
kros. Radim Kovář při svém 
premiérovém startu na Oder-
ském poháru ve Vrbně pod 
Pradědem dojel na šestém 
místě. „Závod jsme pojali jako 
přípravu na Český pohár v Ko-
líně, který se koná příští týden. 
Cyklokros bereme u Radima 
jako přípravu na sezónu 2010, 
kde bude prvním rokem bojo-
vat jako junior,“ řekl jeho tre-
nér Martin Bezdíček.  (pš)

Bohumil Hlaváček
Jaroslav Oldřich

Blansko, Boskovice – Jak 
v Blansku, tak v Boskovicích 
zvlhl o víkendu kanonýrům 
střelecký prach. V obou přípa-
dech se však nehrál až tak špat-
ný fotbal.

FK APOS Blansko - 1. FC 
Slovácko B 0:0. Blansko: Sla-
nina - Bubeníček, Pokorný, Ně-
mec, Šíp - Fous (65. Sehnal), 
Janíček (65. Farník), Kostka, 
Hájek - Traxl (80. Novotný), 
Bednář 3:3. ŽK: Šíp – Svízela. 
280 diváků. Rozhodčí: Kučerík 
- Petr, Talpa. 

V sestavě Blanska oproti 
utkání ve Žďáru skoro nezůstal 
kámen na kameni. Na lavičce 
zůstali Novotný, který trenéra 
Zbořila zklamal v předchozím 
utkání a Sehnal, jehož problémy 

s tréninkovou morálkou jsou již 
pověstné. Slovácko nastoupilo 
opravdu s juniorkou, nejstarší 
hráč měl jedenadvacet let.

Smutným hrdinou zápasu 
byl od začátku Zdeněk Traxl. 
V 16. minutě mu připravil míč 
Bednář, jeho střela však šla 
nad. Bednář pálil rovněž nad ze 
standardky ve 22. minutě. A do 
třetice opět Traxl. Tentokrát to 
rozsvítil v jasné příležitosti ješ-
tě více nad. 

Na fotbal se jinak dalo cel-
kem dívat. V 51. minutě mířil 
volej Bednář mimo prostor brá-
ny. Stejně se dařilo krátce na to 
Fousovi. Pak zadunělo břevno 
po Bednářově pokusu, Traxlův 
pro změnu vytáhl Heča na roh. 
Po příchodu Farníka a Sehnala 
na hřiště mohl druhý jmenova-
ný krátce po nástupu na zelený 
pažit skórovat, hlavičkoval však 

těsně vedle. Pak zahrozili hosté, 
Slanina však zakročil. Stejně se 
mu zadařilo při ještě jasnější 
šanci Slovácka, tentokrát zlikvi-
doval individuální akci Doliny. 
Rozhodnutí mohlo přijít v 87.
minutě po faulu na Farníka. 
Němec měl míč na své parketě, 
chyběly mu však při trestném 
kopu centimetry, možná mili-
metry. Jeho krásný pokus těsně 
pod břevno skončil dokonce na 
vnitřní straně tyče a k dokonalé 
šibenici, která by asi rozhodla, 
chybělo minimum. 

Řekli po zápase
Aleš Slanina: Měli jsme vy-

hrát. Musí nás mrzet nevyužité 
šance. Asi jsem něco chytil, 
škoda však, že jsme nedali gól. 
Dnes jsme byli blízko výhře, 
myslím, že jsme proti těžkému 
soupeři zahráli nejlepší zápas 
v sezóně.

Libor Němec: Asi jsem mohl 
být hrdinou utkání. Při mém 
přímém kopu v závěru chyběly 
centimetry. 

Jan Nečas (fotbalový ex-
pert): Přijela omladina rezervy 
ligového týmu. Byli jednoznač-
ně k poražení. Traxl zazdil dvě 
vyložené šance. Jsem z toho 
trochu nešťastný, při kvalitě 
blanenských hráčů se mělo ur-
čitě vyhrát. Trenér trochu mohl 
přeskládat v závěru sestavu – 
Farník na střed, Bednář na kraj, 
možná. Je to škoda.

Zbyněk Zbořil: Připravo-
vali jsme se na to, že budeme 

hrát zezadu a čekat na šance. 
Tutovky jsme však nedali. Na-
víc náš podržel Slanina. Jsem 
dost zklamaný. Takový zá-
pas jsme měli zvládnout lepší 
produktivitou, Traxl to řešil 
špatně. Měli jsme vyhrát, bod 
je pro mne málo. Chtěli jsme 
předvést pěkný fotbal, to se asi 
povedlo, branka však bohužel 
nepadla. A bylo to blízko, to je 
ale fotbal. 

FC Forman Boskovice – Ho-
rácký FK Třebíč 0:0. Bosko-
vice: Gruber - Doležal, Janíček, 
Matula (73. Pavel), Martínek, 
Vykoukal, Kocůrek, Vorlický, 
Ošlejšek (76. Horák), Preč (81. 
Odehnal), Václavek. ŽK: Vác-
lavek, Pavel – Pacholík. 340 
diváků. Rozhodčí: Trávníček, 
Langhammer, Vedral. 

Jubilejní sté divizní utkání 
boskovického týmu v novodo-
bé historii se neslo ve slavnost-
ní atmosféře i na hřišti. První 
čtvrthodinku byli lepší hostující 
hráči, kteří měli i několik šancí. 
Zejména agilní třebíčský Malev 
neustále zásobil své spoluhráče 
výbornými centry. Domácí po-
prvé vážně ohrozili hosty v 16. 
minutě, kdy volný přímý kop 
dorážel Doležal z malého váp-
na těsně nad. I když hosté byli 
fotbalovější, v další fázi prvního 
poločasu měl Forman více šancí. 
V 27. min. nedosáhl na Vorlické-
ho centr z pravé strany Janíček a 
v 45. minutě přestřelil po rych-
lém úniku opět zprava Preč.

Po změně stran se nadále hrál 
fotbal slušné divizní úrovně, 
další tutovku měl v 46. minu-
tě opět domácí Janíček, který 

z hranice malého vápna mi-
nul branku. Hosté ohrožovali 
svatyni domácích zejména ze 
standardních situací a rohů, vy-
loženou šanci propásl v 71. mi-
nutě střídající Pospíchal. O dvě 
minuty později měl největší 
šanci utkání domácí. Vorlický, 
kterému umístěný míč brankář 
hostů refl exivně vyrazil k vol-
nému Prečovi. Ten však další 
tutovku spálil. S remízou s dru-
hým celkem soutěže byli bos-
kovičtí hráči i diváci nakonec 
spokojeni. 

Další výsledky: Šardice 
- Rosice 3:0, Uherský Brod – 
Vyškov 3:0, V. Meziřičí – Napa-
jedla 3:2, Konice – Otrokovice 
0:0. Pelhřimov – Rousínov 1:0. 
Protivanov – Žďár 2:1. 
  1.  Šardice  10  8  1  1  27:6  25 
  2.  Třebíč  10  6  2  2  18:11  20 
  3.  Slovácko B  10  6  1  3  21:9  19 
  4.  Žďár  10  6  0  4  18:10  18 
  5.  Konice  10  4  3  3  15:9  15 
  6.  Pelhřimov  10  4  3  3  17:14  15 
  7.  Otrokovice  10  4  2  4  15:12  14 
  8.  Rosice  10  4  2  4  17:18  14 
  9.  Boskovice  10  3  4  3  14:18  13 
10.  V. Meziřičí  10  4  1  5  11:21  13 
11.  Blansko  10  3  3  4  14:17  12 
12.  Protivanov  10  4  0  6  12:19  12 
13.  Napajedla  10  3  1  6  12:21  10 
14.  Uh. Brod  10  2  3  5  9:15  9 
15.  Rousínov  10  2  3  5  10:19  9 
16.  Vyškov  10  2  1  7  9:20  7 

Příští kolo: Otrokovice – 
Třebíč, Rosice – Blansko, Na-
pajedla – Šardice, Rousínov – 
V. Meziřičí, Slovácko B – Pro-
tivanov, Žďár – Uherský Brod, 
Konice – Pelhřimov, Vyškov 
– Boskovice. 

Smolař. Zdeněk Traxl (v modrém) byl v sobotu minimálně dvakrát 
v jasné šanci. Foto Bohumil Hlaváček

Jubileum. Boskovice hrály v neděli svoje sté divizní utkání. 
 Foto adam.s

Bohumil Hlaváček
Lukáš Hlavinka

Blansko - S trochou nervo-
zity odjížděla malá výprava 
kuželkářského oddílu TJ ČKD 
Blansko na 650 km dlouhou 
cestu do srbského lázeňského 
města Apatin, které se stalo 
hostitelem Poháru Mezinárodní 
kuželkářské federace (NBC). 
Účast na této prestižní akci si 
družstvo vybojovalo v nejvyšší 
republikové soutěži žen, ve kte-
ré se v loňské sezóně umístilo 
na třetím místě. Letos poprvé 
znamenala i bronzová příčka 
účast na této akci. Do poháru se 
zapojilo celkem devatenáct žen-
ských družstev z jedenácti zemí 
Evropy. Návrat v neděli večer 
měl příchuť senzace. Blanen-
ské kuželkářky si přivezly po 
famózním výkonu zlato.

Ve středu a ve čtvrtek byly 
na programu kvalifi kační boje. 
Všechna družstva obdržela roz-
losování s přesnými časy, kdy 
budou nastupovat jejich jed-
notlivé hráčky. Na týmech tak 
zbylo jen zvolit pořadí, v jakém 
hráčky nastoupí. V kvalifi ka-
ci nešlo o to porazit soupeřku, 
jak je to běžné v ligových zápa-
sech. Záleželo pouze na výkonu 
celého družstva, do semifi nále 
postoupily čtyři nejlepší. Bla-
nenský tým si byl vědom, že se 
účastní takovéto mezinárodní 
akce poprvé, tudíž si nekladl ni-
jak vysoké cíle. Favoritkami se 
zdály být zejména týmy ze zemí 
bývalé Jugoslávie, Německa 
a Rakouska.

Na úvod kvalifi kace výbor-
ně zahrála Zdeňka Ševčíková 
(564). Druhou v pořadí byla 
Dana Musilová, která nastu-
povala na dráhy s obavami. 
Nicméně i jí se start poměrně 
vydařil a její výkon 540 nebyl 
na turnaji vůbec žádnou ostu-

dou. Třetí hráčkou, a zároveň 
poslední ve středu, byla Zuza-
na Musilová. Ta se v poslední 
době nenacházela zrovna ve 
formě. V kvalifi kaci však zúro-
čila své zkušenosti z juniorské 
reprezentace a podala výborný 
výkon 576 kuželek. 
Čtvrteční ráno přichystalo 

pro tým příjemné překvapení. 
Po třech hráčkách vedl bla-
nenský tým kvalifi kaci. Tento 
fakt se realizační tým rozho-
dl před ostatními utajit, aby si 
ženy zachovaly chladnou hlavu 
a hrály v klidu. Soňa Lahodo-

vá, nováček v týmu, nastoupila 
brzy ráno. Pokračovala v sérii 
kvalitních výkonů a na konto 
Blanska připsala 552 kuželek. 
Výkonnostní vrchol čekal náš 
tým při startu Lenky Kalové, 
která porazila parádních 590 
kuželek a Blansko tak stále 
vedlo kvalifi kaci. Závěrečná 
hráčka Kamila Šmerdová ne-
měla lehkou úlohu. Za bouřlivé 
atmosféry měla udržet náš tým 
mezi čtveřicí postupujících, 
což se jí nakonec výkonem 545 
podařilo. Český tým postoupil 
do semifi nále z druhého místa 

výkonem 3367. První pozici 
získal slovinský klub KK ETA 
Kamnik (3371), třetí pak skon-
čilo rakouské družstvo DS Ke-
geltreff Schlaining. Posledním 
postupujícím byl rumunský ce-
lek CS Conpet Petrolul Ploiesti 
(3341). 

V pátek odpoledne bylo na 
programu semifi nále. Blansko 
podle stanoveného klíče formou 
klasického zápasu nastoupilo 
proti Rakušankám DS Kegel-
treff Schlaining. Výkon kužel-
kářek vystoupal ještě nahoru 
a 3411 stačil týmu na výhru 

Senzační zlato. Blanenská výprava si přivezla ze Srbska obrovský úspěch. Nahoře zleva trenér Ladi-
slav Musil, Dana Musilová, Lenka Kalová, Soňa Lahodová, Kamila Šmerdová, předseda oddílu Petr 
Havíř, uprostřed Naděžda Musilová, Zuzana Musilová, Zdeňka Ševčíková, dole Lukáš Hlavinka.

 Foto archiv TJ ČKD Blansko

6:2 o 120 kuželek. Poté zbýva-
lo jen čekat na to, jak dopadne 
druhý semifi nálový zápas mezi 
Slovinkami KK ETA Kamnik 
a Rumunkami CS Copet Petro-
lul Ploiesti. V tomto utkání zví-
tězily Rumunky 6:2, 

Do fi nálového zápasu, vlét-
ly Zdeňka Ševčíková a Kamila 
Šmerdová výkony těsně pod 
hranicí 600 bodů a pouze těsná 
prohra Soni Lahodové dávala 
soupeřkám naději na obrat. Dru-
hé polovině zápasu však opět 
udaly směr blanenské hráčky 
v čele se Zuzanou Musilovou, 
kterou fi nále Poháru NBC za-
stihlo ve vrcholné formě. Zuzka 
podala rekordní výkon 629, na 
který její rumunská soupeřka 
nenašla odpověď. Přestože další 
dvě blanenské kuželkářky Dana 
Musilová a Lenka Kalová pro-
hrály, náskok v kuželkách byl 
dostatečně velký, aby našemu 
družstvu zajistil vítězství 5:3 
a tím celkové vítězství na Pohá-
ru NBC.

Finálový výkon blanenské-
ho týmu 3414 je rekordem 
apatinských drah a zároveň 
nejvyšším výkonem v osmile-
té historii Poháru NBC vůbec. 
To samé platí rovněž o výko-
nu výborné Zuzany Musilové. 
„O takovémto úspěchu se nám 
nesnilo ani v těch nejrůžověj-
ších snech. Blanenský tým 
suverénně zvítězil v silné kon-
kurenci kvalitních evropských 
klubů. Naše výkony nedokáza-
lo žádné jiné ženské družstvo 
napodobit,“ uvedl Ladislav 
Musil, který na turnaji působil 
v pozici trenéra.

Jedná se však i o úspěch čes-
kých kuželek vůbec. V historii 
pořádání mezinárodních pohárů 
družstev získal český tým zlaté 
medaile pouze jednou. Teď po-
druhé se o to zasloužilo ženské 
družstvo TJ ČKD Blansko.


