pozvánka
Sportovní klub Jedovnice
pořádá v sobotu 13. listopadu
BĚH ZA JEDOVNICKÝM KAPREM
Start před kulturním domem
ve 14 hod.

SPORT Blanenska a Boskovicka

Kohut skončil druhý v Běhu okolo Křetínky

Blansko - Loňský mistr České republiky v silniční cyklistice
a jezdec královéhradecké profesionální stáje PSK Whirlpool-Author Martin Mareš ukončil závodní
kariéru. V osmadvaceti letech se
blanský rodák rozhodl, že letošní
závodní sezona byla tou definitivně poslední.
Martin Mareš byl přitom dlouhodobě jedním z nejlepších českých
silničářů. V dresu někdejšího týmu
ED System ZVVZ dokázal celkově
vyhrát etapový závod v Číně - Tour
of Quinghai Lake, aby následně
získal italské angažmá. Poslední
čtyři roky pak vozil trikot nejlepší
české stáje PSK Whirlpool-Author,
pro kterou vybojoval i titul mistra
republiky. Za sebou má také čtveřici startů na mistrovství světa.
„Na světové šampionáty ale nevzpomínám rád, vždycky jsem na
nich zklamal jen sám sebe. Raději
si vzpomenu na jiné momenty, tře-

Foto Radim Hruška

Letovice - Jeden z tradičních běžeckých podniků
se konal v sobotu v Letovicích. Běh okolo Křetínky,
který je součástí Okresní běžecké ligy. Již 24. ročník
pod taktovkou Vlastimila Šimáka, který všechny ročníky absolvoval jako hlavní rozhodčí.
„Nechyběl jsem ani jednou. Byl jsem i u zrodu
myšlenky,“ pokyvoval spokojeně hlavou při očekávání doběhu běžců. Těch se letos na start postavilo 117. „Jen sedm chybí k vyrovnání dosud největší
účasti,“ poznamenal.
V cíli se jako první objevil Martin Kučera z brněnské Univerzity, jen poměrně těsně následovaný
blanenským Janem Kohutem, který letos na okresní
úrovni jen těžko nachází přemožitele. „Jsem spokojen. Musím ještě hodně trénovat, abych Martina porazil. Vypadalo to, že jsem jen kousek za ním, ale on
běžel na pohodu,“ gratuloval vítěznému Kučerovi.
Ten jeho slova tak trochu potvrdil. „Honza to rozběhl
odvážně, tak jsem na něho trochu počkal. V závěru
jsem šel již sám, ale on opravdu běžel dobře,“ složil

hold Kohutovi, který si výrazně vylepšil svůj osobní
rekord na Křetínce.
Kučerovi se trať líbí. „Běžel jsem zde už ale o čtyři
minuty rychleji, dneska foukal docela vítr,“ prozradil.
Dobře si zazávodil i pátý Roman Chlup z klubu Osten
Blansko. „Dobrý. Honza mi sice tentokrát dost utekl,
ale já měl tento týden málo natrénováno,“ vysvětlil.
I on si vytvořil osobní rekord. „O sedm minut, to je
bomba,“ pochválil ho kamarád Kohut v cíli.
Výsledky Běhu okolo Křetínky, muži: 1. Kučera (VSK Univerzita Brno) 47:46, 2. Kohut (Blansko)
47:52, 3. Ambros (Kopřivnice) 49:17. Veteráni I:
1. Čermák (Sokol Brno) 51:58, 2. Videman (Kunštát)
54:25, 3. Dvořák (Blansko) 55:54. Veteráni II: 1. Šváb
(Litomyšl) 53:08. Veteráni III: 1. Kudlička (Vyškov)
55:59. Veteráni IV: 1. Hána (Svatobořice-Mistřín)
1:14:41. Ženy: 1. Barešová (Skalice) 57:41. Veteránky I: 1. Krátká (Svitavy) 59:12, Komárková (Olešnice) 1:01:43. Veteránky II: 1. Martincová (M. Slavia)
58:48. Veteránky III: 1. Kašová (Brno) 1:14:43. (bh)
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Cyklista Martin Mareš
ukončil svoji kariéru
Patrik Pátek
Pavel Šmerda

Start závodu v Letovicích.

Kompletní výsledky
Tipovačky najdete
na webových
stránkách

ba na vyhranou etapu na Tour de
L´Avenire, nebo když jsem v etapovém závodě v Číně jel šest dní
ve žlutém trikotu a pak ho i vyhrál.
Rozhodně jedním z největších zážitků bylo loňské Okolo Portugalska. To byl krásný závod,“ zavzpomínal stručně Martin Mareš.
Cyklista, který se řadí mezi vrchaře, kolo pod zámek ale nezamyká. „Za posledních deset sezon
jsem najel každý rok minimálně
třicet tři tisíc kilometrů. Tělo je na
něco zvyklé, takže kolo ani nemůžu zahodit. Určitě se rád objevím
na nějakých maratonech horských
kol,“ usmál se Martin Mareš.
Úspěšný jezdec se ale profesně
ve sportovním prostředí pohybovat
nebude.
„Přiznávám, že se sportem to
nemá nic společného a že se teprve rozhlížím, protože všechno je
teď pro mě zcela nové. Učím se
ale rychle. Závodění bylo dlouho
koníček, který mě živil, ale přišla
doba, kdy člověk začne přemýšlet,
jestli ho dokáže skutečně pro bu-

doucnost zabezpečit. Teď se pro
mě otevírá nová kapitola, avšak
nikde není řečeno, že to tak nebude,“ mrknul někdejší cyklistický
profesionál, který v loňském roce
pomohl svému kolegovi Patriku
Sinkewitzovi získat celkové prvenství při SachsenTour.
Byla ale nová pracovní nabídka
tím hlavním důvodem, proč se cyklista rozhodl pověsit silniční kolo
na hřebíček?
„Pomohla tomu, ale spíš jsem
si uvědomil, že to co dělám, nesměřuje ani navrch ani nezůstává
ve stejné linii, ale naopak to začalo směřovat dolů. Bohužel má
vidina dalšího roku nebyla nijak
lepší, což samo o sobě není dobré,“ dodal otevřeně Martin Mareš,
kterého závodní kariéra připravila
pro budoucí život: „Cyklistika mi
dala spoustu věcí a výborný základ. Cílevědomost, aby si člověk
v hlavě srovnal, co dělá a že nic
nemůže být hned, stejně jako to,
že v tréninku a ve všem rozhodují
maličkosti.“

Blansko doma pouze remizovalo
Blansko - Poslední domácí
podzimní divizní zápas přivedl
do Blanska atraktivního soupeře.
Hned ze dvou důvodů. Na lavičce
Třebíče je exblanenský kouč Petr
Vašíček, útočnou vozbu vede kanonýr Martin Sehnal, který je na
Vysočině na hostování. Soupeři se
rozešli smírně po remíze 0:0.
FK APOS Blansko – HFK Třebíč 0:0. Blansko: Sehnal Martin
II - Bubeníček, Zich, Pokoj, Šíp Bezděk (57. Vašák), Hájek (82. Janíček K.), Němec L., Farník (87.
Beneš) - Bednář – Karásek. Trenér:
Roman Šindelka. Diváků: 172.
Více na www. fkblansko.cz
Zápas přinesl bojovný fotbal,
o pěkné momenty nebyla nouze.
Chybělo však koření kopané v podobě gólů. K nim byli v první půli
blíže Třebíčští. Jen břevno zachránilo od pohromy Sehnala po střele

Chlupa, další pokus tohoto hráče
blanenský gólman kryl. Na druhé
straně nebezpečně pálil Bubeníček, Beer byl ale na místě, stejně
jako při ráně Farníka v závěru poločasu.
Oba týmy chtěly vyhrát i po
změně stran. Agilní Chlup pálil
v 61. minutě nad. Blansko bylo
nejblíže brance o jedenáct minut
později, kdy po centru Bednáře zamířila chytrá hlavička Karáska do
tyče. Sehnal pak dvakrát zasahoval
při brejcích Třebíče, skóre se ale
ani po nich nezměnilo. „Nasazení
bylo na obou stranách. Remíza je
sice asi spravedlivá, doma bychom
však měli vyhrávat,“ mrzelo domácího trenéra Romana Šindelku.
Jeho protějšek Petr Vašíček přikyvoval. „Věřil jsem, že v Blansku
urveme tři body. Bohužel se to nepodařilo. Souhlasím s Romanem,

remíza odpovídá průběhu utkání,“
uvedl.
Další výsledky: Napajedla –
Sparta Brno 0:0, Vyškov – Tasovice 3:2, Bystrc – Vrchovina 1:0,
Rosice – Uherský Brod 2:0, Konice – Pelhřimov 2:2, Velké Meziříčí – Otrokovice 0:5, Žďár – Hodonín 1:0.
(bh)
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Hokejové derby pro sebe rozhodli favorizovaní hosté
Pavel Šmerda
Blansko, Boskovice - Tři body
z hokejového derby mezi Blanskem
a Boskovicemi si odvezli favorizovaní hosté, kteří po rozpačitém úvodu domácí nakonec dokonale rozebrali a zvítězili vysoko 2:6. Hrdinou
utkání byl útočník Vít Komínek, autor tří branek.
HC Dynamiters Blansko – SK
Minerva Boskovice 2:6 (0:0, 2:2,
0:4). Branky: 20. Král, 22. Jakubec
– 40, 49. a 54. Komínek, 31. a 57.
Maksa, 48. Veselý. Diváků: 200.
Blansko: Vlach – D. Bílý, Frantel,
Jakubec, Kazda, Mil. Berka, Horák,
Hrazdira, Král, Němec, Štěpánek,
Rozmahel, Mir. Berka, Kocman,
Šmíd, Keprt, Grünwald. Boskovice: Hrachovina – Stanček, Honzek,
Holý, Antoňů, Horáček, Tůma,
Kroupa, Komínek, Pazdera, Šlapanský, Buďa, Karný, Provazník,
Tesař, Veselý, Maksa.
V úvodní třetině byl k vidění
překvapivě vyrovnaný hokej. Fa-

vorizovaní hosté se sice tlačili do
zakončení, ale domácí podnikali
nebezpečné brejky. Z celé řady příležitostí na obou stranách se neujala
ani jediná.
Diváci se dočkali hned v úvodu
druhého dějství, kdy domácí svého
soupeře zaskočili dvěma rychlými góly. Trefili se ve 20. min. Král
a o dvě minuty později Jakubec. Boskovice nesložily zbraně a ještě do
konce třetiny srovnaly. Kontaktní
gól zaznamenal v 31. min. Maksa,
v poslední minutě se při přesilové
hře prosadil Komínek.
V závěrečné třetině už existovalo
na ledě pouze jediné mužstvo. Minerva domácí dokonale rozebrala
a bylo jen otázkou času, kdy svého
soupeře srazí do kolen. Mezi 48.
a 54. min. zápas rozhodla ve svůj
prospěch. Důrazem před brankou se
prosadili postupně Veselý a dvakrát
Komínek. Konečnou podobu skóre
dal v 57. min. Maksa.
„Myslím si, že jsme byli od začátku lepší, bohužel jsme v úvod-

Foto Pavel Šmerda

ní třetině měli vychýlenou mušku
a nedařilo se nám vstřelit branku.
V úvodu druhé třetiny jsme sice
dvakrát inkasovali, ale dokázali
jsme srovnat a v závěrečném dějství
potvrdili roli favorita. Máme velmi
silné mužstvo, když se nám podaří
dát góly, tak nemáme soupeře,“ řekl
sebevědomě trenér hostí Emil Ludikovský. Poprvé v dresu Boskovic
se na blanenském ledě představila
bývala ikona domácích Pavel Tesař.
Po zápase zářil spokojeností. „Bylo
to dneska zvláštní. Samozřejmě
jsem se chtěl ukázat, ale že bych
byl nějak přemotivovaný, o tom nemůže být řeč. Sice jsem nedal gól,
ale naše lajna byla u pěti, takže spokojenost,“ řekl Pavel Tesař s tím,
že mužstvo ukázalo svoji sílu. „Po
čtvrteční porážce doma od Komety
jsme chtěli vyhrát. Dvě třetiny jsme
se trochu trápili, ale nakonec jsme to
zlomili. U nás je to o gólech. Když
to začne padat, jsme k nezastavení,“
pousmál se Tesař.
Další zápasy a tabulka na str. 15

INZERCE

TÝDEN S NIVOU

Denní menu (10-14 hod.) od pondČlí 8. 11. do pátku 12. 11., 59-79 Kþ

Polévka dle denní nabídky

Po

1. TČstoviny s kuĜecím masem a hermelíno–smetanovou omáþkou 59,-, 2. HovČzí guláš, houskový knedlík 59,-, 3. VepĜové výpeþky, bramborový salát 65,-, 4. PĜírodní vepĜový Ĝízek, šunková rýže 69,-, 5. Smažený kuĜecí Ĝízek, vaĜený brambor, okurek 69,-,
6. Šopský salát s kuĜecím masem 75,-, 7. VepĜový Ĝízek v þesnekovém tČstíþku, brambor, obloha, tatarka 79,-, 8. PĜírodní vepĜová kapsa plnČná Nivou, obloha, hranolky 79,-

Út

1. Francouzské brambory, okurek, tatarka 59,-, 2. VepĜové, zelí, houskový knedlík 59,-, 3. Smažená vepĜová játra, vaĜený brambor, tatarka 65,-, 4. KuĜecí Àamendr, opékaný brambor 69,-, 5. PĜírodní vepĜový Ĝízek, sázené vejce, hranolky 69,-,
6. Zeleninový salát s tuĖákem a vejcem 75,-, 7. PĜírodní kuĜecí steak, obloha, hranolky 79,-, 8. Smažená Niva se šunkou, opékaný brambor, zelenina, tatarka 79,-

St

1. ýoþka na kyselo, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Uzená krkovice, kĜenová omáþka, houskový knedlík 59,-, 3. Smažené žampiony, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Peþené kuĜecí stehno, dušená rýže 69,-, 5. PĜírodní vepĜové nudliþky na hoĜþici, hranolky
69,-, 6. Zeleninový salát s kuĜecími nudliþkami v thajské omáþce 75,-, 7. Masová smČs se zeleninou v chlebČ 79,-, 8. Smažený kuĜecí Ĝízek plnČný nivou, þesneková tatarka, zelenina, vaĜený brambor 79,-

ýt

1. TČstoviny se špenátovo-smetanovou omáþkou a kuĜecím masem 59,-, 2. Vajeþná omeleta plnČná masovou smČsí 59,-, 3. PlnČný paprikový lusk, rajská omáþka, houskový knedlík 65,-, 4. VepĜový „Ondráš“, okurek 69,-, 5. Smažený pangácius, vaĜený brambor,
dresink ze zakysané smetany 69,-, 6. Zeleninový salát se smaženým Hermelínem 75,-, 7. Marinovaná kuĜecí kĜidélka, peþivo, míchaný salát s dresinkem 79,-, 8. PĜírodní vepĜový steak se šunkou a Nivou, obloha, hranolky 79,-

Pá

1. ŠtČpánská hovČzí peþenČ, dušená rýže 59,-, 2. Smažený sýr plnČný šunkou, vaĜený brambor, tatarka 59,-, 3. VepĜová kýta na sedlácký zpĤsob, opékaný brambor 65,-, 4. Guláš s kĜenem, bramboráþky 69,-, 5. KuĜecí plátek zapeþený vysoþinou a sýrem,
hranolky 69,-, 6. TČstovinový salát s kuĜecím masem 75,-, 7. Smažený vepĜový Ĝízek plnČný vajeþnou smČsí, brambor, zelenina, tatarka 79,-, 8. KuĜecí nudliþky s Nivou a smetanou, krokety, míchaný salát 79,-

NEVYHOĎ!!!!

