pozvánka
Fan club BOP KŘETÍNKA a MKS
Letovice pořádají v sobotu
6. listopadu 2010 v Letovicích
24. ročník závodu
BĚH OKOLO PŘEHRADY KŘETÍNKY
Start hlavního závodu je ve
14 hod. od sportovní haly.

SPORT Blanenska a Boskovicka

Kompletní výsledky
Tipovačky najdete
na webových
stránkách
www.zrcadlo.net

Svitávecká dvojice skončila na republikovém šampionátu v Kunštátě druhá za Favoritem Brno

Hrdlička a Hasoň pojedou na MS v kolové
Radim Hruška
Kunštát - Druhým, respektive
třetím místem, skončilo pro týmy
ze Svitávky mistrovství republiky v kolové, které v sobotu hostil
Kunštát. Titul si odvezli Pavel Šmíd
s Petrem Skotákem z Favoritu Brno,
kteří prošli turnajem bez porážky,
ale vzdali se možnosti reprezentovat na nadcházejícím mistrovství
světa. Stříbrnou příčku a postup
na mistrovství získali Jiří Hrdlička
a Radim Hasoň z SC Svitávka.
„K tomu, abychom postoupili
na světový šampionát, jsme museli
nutně porazit kluky z Plzně, kteří
byli na třetím místě celkového pořadí extraligy. Povedlo se. Poté jsme
ve dvou zápasech hráli o titul proti
Favoritu Brno. První jsme prohráli
rozdílem tří gólů. V tom druhém
jsme museli vyhrát, abychom vůbec
mohli pomýšlet na titul, což se nám

Svitávecká dvojice střílí gól v druhém finálovém zápase.

Blansko přehrálo
brněnskou Spartu
Bohumil Hlaváček
Blansko - Černá série Blanska ve
fotbalové divizi skončila. Poté, co
třikrát za sebou zůstalo bez bodu,
v sobotu bez problémů přehrálo
brněnskou Spartu. Sice jen nejtěsnějším gólovým rozdílem, ale jeho
výkon byl více než slušný.
FK APOS Blansko – FC Sparta Brno 1:0 (1:0), Karásek. Blansko: Sehnal - Bubeníček, Němec
L., Zich, Šíp - Nečas (77. Blatný),
Hájek, Farník (90. Pernica), Bezděk
(46. Janíček K.) - Karásek, Bednář
(C). Trenér: Roman Šindelka. Diváků: 151. Rozhodčí: Reich - Ságl,
Beneš Jar.
Více na www.fkblansko.cz
Domácí vlétli do utkání jako
vítr. Šance Bezděka a Nečase sice
ještě vyšly naprázdno, pak ale již
zahřmělo. Němec našel rozběhnutého Karáska a ten v 8. minutě podél
brankáře skóroval – 1:0. Blansko
pokračovalo v tlaku. Obrana Sparty často zmatkovala, stoper Wagner
dokonce orazítkoval vlastní břevno.
Penalty za stažení Karáska se domácí v závěru půle dožadovali marně.
Obraz hry se nezměnil ani po návratu z kabin. Příležitosti domácích
se střídaly jak na běžícím pásu. Karásek střílel těsně vedle, Bednářovu
ránu kryl Horna, Nečas hlavičkoval
v jasné pozici nad. Bednář po Janíčkově vyslání do brejku přeloboval
v 65. minutě gólmana i branku. Největší šance přišly v samém závěru.
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Lipůvka, Blansko - Velký rozruch způsobil mezi fotbalovou
veřejností zápas III. třídy mezi
Lipůvkou a Velkými Opatovicemi.
Ten se totiž nedohrál po incidentu
na hrací ploše v 75. minutě. Na
jeho průběh a důsledky měla obě
mužstva různý názor. Následující
středu zasedly příslušné komise
OFS Blansko. Disciplinární rozhodla o přísném potrestání obou
vyloučených hráčů, STK o kontumování výsledku ve prospěch
hostí za špatné plnění pořadatelské
povinnosti Lipůvky.
Jak řekl sekretář OFS Blansko
Jiří Sychra, STK vyšla ze sou-

těžního řádu. Potvrdili to hlavní
rozhodčí Aleš Novotný i asistent
Jaroslav Stloukal, stejně jako vedoucí družstva a kapitán Velkých
Opatovic, kteří byli jednání komise přítomni. „Naopak z oddílu Lipůvka se nikdo nedostavil,
i když je to v případě podobného
incidentu jeho automatická povinnost,“ potvrdil Sychra.
Jak vše začalo na hřišti? Útočník
domácích byl sražen protihráčem,
ten oplácel kopnutím. Na to podle
svědků hráč Opatovic reagoval brutální odvetou, při které soka povalil
na zem a došlo i na pěsti a krev. Na
hřiště pak bez dovolení rozhodčího

vnikl muž z Lipůvky. Podle písemného prohlášení předsedy oddílu
Lipůvky Vladimíra Kristýna, které
zaslal na OFS, se jednalo o pořadatele, který byl řádně označen. To
ale oba rozhodčí i zástupci hostí,
kteří se na jednání STK dostavili,
popřeli, podle nich se tak stalo až
dodatečně.
Že se v případě potyčky jednalo
o mimořádný precedens, je neoddiskutovatelné. „Podobné projevy
brutálního chování a inzultací, které mohou vést k ublížení na zdraví,
nelze v žádném sportu tolerovat a
je pochopitelné, že ze strany domácího pořadatele byla snaha takové-

Bohumil Hlaváček
Břeclav - Středoškolský atletický
pohár v atletice Corny Cup vyvrcholil republikovým finále v Břeclavi. Jeho patronkou byla i letos
olympijská vítězka v hodu oštěpem
Barbora Špotáková. Svolila ke krátkému rozhovoru.

Ani zimní sporty?
Ne. Přijde mi to tak, že mi moje
tělo říká, že v zimě není normální
třeba v mrazech jezdit na lyžích.
Většina živočichů spí, beru to tak
na sebe. Až se zvedne teplota, začnu se hýbat, to mne láká. V zimě
mne sportovat nebaví, nevyhledávám to.

Ani se na ně nedíváte?
Ne. Jdu si třeba radši zahrát bowling.
Zimní atle cká halová sezona?
Honza není proti, abych si třeba
zkusila překážky, jestli budu zdravá. Haly na hod oštěpem sice někde
jsou, mně ale moje náčiní zase až

Účastnila jste se podobných závodů?
Byla jsem na sportovní škole,
proto jsem se podobných závodů
nemohla účastnit. Měli jsme jiné
soutěže. Vždycky mne to bavilo,
když člověk soutěží za školní tým,
má větší motivaci.

S hla jste nějakou dovolenou?
Tradičně v Maďarsku v termálech. To je pro mne ideální, vyšlo
i počasí. Před Vánocemi jedeme na
Lanzarotte, v lednu ještě taky někam, chci si zimu zkrátit, nemám ji
totiž ráda.

tak nechybí. Obdivuju sportovce,
kteří vydrží sportovat celý rok. Jako
třeba Roman Šebrle, který vozil medaile v létě i v zimě.
Co uplynulá sezona?
Byla zatím asi moje nejnáročnější. Tím, že jsem abslovovala seriál
Diamantové ligy. Byla jsem za to
nakonec ráda, považuju to, že jsem
ji vyhrála, za jeden ze svých největších úspěchů. Udržet tak dlouho
vrcholnou formu není totiž vůbec
lehké. Stálo mne to ale moc sil, aspoň měsíc jsem nechtěla o oštěpu
ani mluvit, natož si jít hodit.
Znamená to, že už to znovu
zkoušet nebudete?
Asi ne. Blíží se zase pomalu
olympiáda, kvůli možným zdravotním problémům si to už nechci
dovolit. Mohlo by se třeba s tím loktem něco vážnějšího stát, co bych si
pak vyčítala.

Co loket, který vás letos trápil?
Musím ho stabilizovat cvičením.
Zatím žádná posilovna, spíše kondička s věnováním se menším svalům. Dělat věci, které v plné sezoně
nejdou.

Foto Bohumil Hlaváček

mu jednání zabránit,“ píše v prohlášení Kristýn. Jak přislíbil dále
v závěru, oddíl ASK Lipůvka je
připraven dostavit se k projednání
celé věci na sportovně technickou,
eventuelně disciplinární komisí
a shora uvedený popis průběhu
incidentu potvrdit výpověďmi zúčastněných osob. Podle Sychry se
tak však nestalo a tento oddíl byl
proto potrestán i za nesplnění této
povinnosti.
Kauza bude mít asi ještě dohru.
Lipůvka se s největší pravděpodobností odvolá a podle dostupných informací bude požadovat opakování
zápasu.
(bh)

Špotáková nemá ráda zimní sporty

Máte momentálně volno?
Začínám pomalu s tréninkem ve
spolupráci s novým koučem Honzou Železným.

FK APOS Blansko - FC Sparta Brno 1:0.

doposud. Dvojice jen těsně před
akcí absolvuje speciální soustředění. „Čeká nás také ještě jedno kolo
Světového poháru. Na mistrovství
budeme navazovat na loňské čtvrté
místo. Jakákoliv medaile bude proto
pro nás úspěchem. Systém turnaje je
tam trochu náročnější, akce je dlouhá. Nejlepší týmy jsou navíc hodně vyrovnané. V republice jsou tři
srovnatelná mužstva, která se perou
o nejlepší umístění, tam jich bude
pět. Cíl je každopádně jakákoliv medaile,“ doplnil Hasoň.
Výsledky: Favorit Brno (Pavel
Šmíd, Petr Skoták) – MO Svitávka
(Radim Lepka, Pavel Loskot) 7:3,
5:1. SC Svitávka (Jiří Hrdlička, Radim Hasoň) – TJ Start V.D. Plzeň
(Hynek Štěrba, Pavel Kydlíček)
7:3, 6:3. Utkání o třetí místo: MO
Svitávka – TJ Start V.D. Plzeň 5:5,
3:0. Finále: Favorit Brno – SC Svitávka 7:4, 5:5.

Kauza Lipůvka bude mít asi další pokračování

V 84. minutě volil Bednář ještě
přihrávku na střídajícího Blatného,
Horna ale byl na místě, stejně jako
při nádherné střele Farníka v samém
závěru solidního divizního duelu.
Roman Šindelka, trenér FK
APOS Blansko: „Vítězství jsme
potřebovali jako sůl, protože už
v klubu panovala napjatá atmosféra. Soupeře jsme za celý zápas do
ničeho nepustili. Pro nás je škoda,
že jsme nevstřelili další branky
a nedohráli zápas ve větším poklidu. Takto to bylo napjaté až do
konce. Těžko říct, co nám v zakončení schází. Hráče nabádám, aby
byli více sobečtí a zakončovali důrazněji. Snad to do příštích zápasů
zlepšíme.“
Další výsledky: Otrokovice –
Hodonín 0:3, Napajedla – Vrchovina 0:1, Bystrc – Pelhřimov 1:1,
Velké Meziříčí – Třebíč 0:1, Žďár
– Tasovice 0:3, Vyškov – Uh. Brod
3:0, Rosice – Konice 2:0.
1.
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Foto Radim Hruška

nepodařilo,“ uvedl Radim Hasoň.
Druhý finálový zápas vypadal
pro svitáveckou dvojici ze začátku
velmi nadějně. Hasoň s Hrdličkou
od začátku kontrolovali situaci
a vypracovali si slibný tříbrankový
náskok. Poté ale přišel rychlý kontaktní gól na 3:1 a postupný obrat.
„Sice jsme vedli ještě 4:2, ale
poté se nám přestalo dařit v koncovce. Já jsem nedal do prázdné brány,
nastřelili jsme nějaké tyčky… Šmíd
se Skotákem nás znají už dlouho,
takže si konečný stav 5:5 pohlídali
do závěru utkání. Kluci z Brna se
předem vzdali reprezentace, což
jim podle mě napomohlo k tomu, že
hráli ve větší pohodě a nemuseli si
nic dokazovat,“ okomentoval druhý
finálový zápas Hasoň.
Jak doplnil, nyní je čeká vrchol
sezony v podobě světového šampionátu v Německu. Příprava bude
probíhat v podobném duchu jako

Šampionka. Olympijská vítězka v akci.

Foto Bohumil Hlaváček

Takže na prvním místě je olympijská obhajoba?
Určitě. Těším se, že ty dva roky
s novým trenérem budou hodně zajímavé. Zhruba v březnu vyrazíme
do jižní Afriky, vadí mi jen to, že
tam budeme muset být delší dobu,
to nemám ráda. Jsem ráda s kamarády, mít pestřejší činnost. Nikdy jsem
nebyla ten, kdo žije jen atletikou od
rána do večera. Život je pro mne
i o něčem jiném.

INZERCE

TÝDEN SE STEAKY

Denní menu (10-14 hod.) od pondČlí 25. 10. do pátku 29. 10., 59-99 Kþ

Polévka dle denní nabídky

Po

1. Domácí prejt, zelí, vaĜený brambor 59,-, 2. HovČzí guláš, houskový knedlík 59,-, 3. KuĜecí nudliþky na slaninČ s vysoþinou, dušená rýže 65,-, 4. PĜírodní vepĜový Ĝízek, šunka, sázené vejce, hranolky 69,-, 5. Smažený kuĜecí Ĝízek, bramborová kaše,
okurek 69,-, 6. TČstovinový salát se šunkou, sýrem a vejcem 75,- , 7. KuĜecí steak ve vajeþné omeletČ, zelenina, tatarka 79,- , 8. VepĜový steak se sušenými rajþaty a þesnekem, obloha, hranolky 99,-

Út

1. HovČzí ala bažant, dušená rýže 59,-, 2. VepĜové výpeþky, kapusta na þesneku, vaĜený brambor 59,-, 3. TČstoviny s kuĜecím masem na paprice 65,-, 4. Zapeþený pangácius se zeleninou a sýrem, vaĜený brambor 69,-, 5. Smažený vepĜový Ĝízek
v sýrovém tČstíþku, þesneková tatarka, opékaný brambor 69,-, 6. Zeleninový salát se smaženým sýrem 75,-, 7. KuĜecí steak, obloha, opékaný brambor 79,-, 8. Steak z roštČné, obloha, hranolky 99,-

St

1. Špenát s mletým masem, vaĜený brambor 59,-, 2. VepĜové výpeþky, zelí, houskový knedlík 59,-, 3. Ledvinky na smetanČ, tČstoviny 65,-, 4. KrĤtí smČs po mexicku, bramboráþky 69,-, 5. PĜírodní vepĜový Ĝízek zapeþený hermelínem, opékaný brambor
69,-, 6. ěecký tuĖákový salát, þesnekové bagety 75,-, 7. Smažený kuĜecí Ĝízek plnČný nivou a šunkou, obloha, hranolky, tatarka 79,-, 8. Medailonky z vepĜové panenky, obloha, bramborové krokety 99,-

ýt

Státní svátek

Pá

1. Bramborový guláš, chléb 59,-, 2. Játra na roštu, opékaný brambor, tatarka 59,-, 3. Smažený Hermelín se šunkou, hranolky, tatarka 65,-, 4. KuĜecí plátek zapeþený broskví, šunkou a sýrem, opékaný brambor 69,-, 5. Svíþková na smetanČ,
houskový knedlík 69,-, 6. Zeleninový salát s opeþenou šunkou, kĜenový dresink 75,-, 7. VepĜový steak se smetanovými žampiony, obloha, opékaný brambor 79,-, 8. KuĜecí steak s grilovanou zeleninou, vaĜený brambor 99,-

NEVYHOĎ!!!!

