aktuálně
Na přelomu září a října bude
i Brno hostit mistrovství světa
v basketbale žen. Předprodej vstupenek na světový šampionát začíná už ve čtvrtek 1. dubna a bude
realizován prostřednictvím sítě Ticketportal.
(pš)

TIPOVAČKA
STARTUJE!

SPORT Blanenska a Boskovicka

První kupon
na straně 8

Boskovice padly v Šardicích. Blansko mělo na zisk všech tří bodů, nakonec bylo rádo za jeden

Remízu zachraňoval
z penalty Janíček
Bohumil Hlaváček

Blansko - Uherský Brod 1:1

Foto Bohumil Hlaváček

Blansko - Divizní jarní start má za
sebou i Blansko. Před zápasem byla
cítit na stadionu vzhledem ke značně slátané sestavě nervozita. První
poločas příjemně překvapil, domácí
mohli s přehledem vést. Bohužel
však na gól nedosáhli a po změně
stran hosté ucítili šanci. Když se jim
povedlo po Zichově kiksu skórovat,
nevypadalo to s Blanskem růžově.
Vyrovnávací branka naštěstí pro ně
padla, penaltu proměnil Janíček.
Boskovice jely do Šardic tak trochu v roli obětního beránka. Pomyslná poprava se skutečně konala.
Domácí byli jasně lepší a jen tříbrankový příděl byl pro hosty ještě
milosrdný. V sobotu čeká oba týmy
z našeho regionu vzájemné derby.
A tak trochu utkání pravdy. Boskovičtí mají již opravdu nůž na krku,
domácí ztrátu by si neměli dovolit.
Blansko půjde do duelu s pocitem,
že nemá co ztratit. Věřme, že uvidíme férovou bitvu.
FK APOS Blansko – ČSK Uherský Brod 1:1 (0:0). 81. Janíček K.
z pen. - 59. Kostelník. Blansko:
Švancara - Bezděk, Klimeš (C),
Zich, Šíp - Starý, Janíček K., Pokoj
(72. Pernica), Zouhar (55. Jarůšek) Nečas – Sehnal. Trenér: Roman Šindelka. Střely na branku: 10:4. Střely
mimo: 4:3. Rohy: 9:2. Fauly: 18:22.
Ofsajdy: 2:9. ŽK: 67. Zich - 45. Josefík, 87. Ondrůšek, 88. Kostelník.
Diváků: 221. Rozhodčí: Tobola - Lalík, Nejezchleb. Delegát: Laca.
Více na www.fkblansko.cz.
Na začátku týdne si trenér Šindelka myslel, že má sestavu jakž takž
pohromadě. Nakonec musel improvizovat. Že nenastoupí distancovaný
Němec a zraněný Farník, bylo jasné,
Kleveta si ještě ale na hřiště netroufnul, chyběl pro studijní povinnosti
Beneš a na poslední chvíli vypadl

Pešek: Už se těším na novou sezonu
Bohumil Hlaváček
Praha - Je již
několik let celebritou českého sportu. Jeho
jméno zná snad
každý fanoušek motorismu.
Lukáš
Pešek
má před sebou
další sezonu v kolotoči mistrovství
světa. Pokračování rozhovoru z minulého čísla.

Jak ses dostal k motorkám?
Táta jezdil celý život motokros,
začínal jsem s ním a pak už se to tak
nějak odvíjelo samo. Na silnici jsem
se dostal díky náhodě. V novinách
psali, že se jedou v Bráníku nějaký
závody. Přijeli jsme tam, mysleli
jsme si, že je to motokros. A byly
to minibiky. Půjčili mi motorku
na dvacet minut, já se na ní svezl.
Řekli, že nejezdím špatně a že mi
jí půjčí druhý den na závod. Třikrát
jsem spadl, ale dojel druhý a pak už
mi táta koupil vlastní stroj.

Kdy došlo ke zlomu, v němž jsi
si uvědomil svůj osud motorkáře?
Nikdy. Já jsem za tím nějak nešel, vyplynulo to nějak přirozeně.
Že bych byl profesionální závodník,
to jsem si nikdy neplánoval. Chtěl
jsem jenom dělat to, co mne baví
a vyhrávat.
Přesto, kdy to začalo být vážné?
Asi až jsem šel do mistrovství
světa. Do té doby jsem byl normální kluk ze sídliště, který akorát
o víkendech nechodí na diskotéky,

INZERCE

AKCE PRO KUTILY
- VÝROBA NÁBYTKOVÝCH DÍLĩ

VytvoĢte si nábytek na míru
KDE: Blansko, ul. Svitavská (bývalý areál Adastu)
Tel.: 516 412 090, mobil: 774 595 003
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a vyvrtáme otvory
n Dodáme kování

a doplĖky
n Prodej truhláĜského

a stavebního materiálu

ale jezdí po závodech. Do světa
jsem nakoukl, když mi bylo sedmnáct. Dostal jsem šanci místo Jardy
Huleše, když se zranil. Jezdil jsem
za něho půl roku dvěstěpadesátky.
O rok později už jsem závodil o třídu níž sám celou sezonu.
Máš mezi jezdci přátele?
Myslím, že to k tomuto sportu
moc nepatří. Kdybych se s někým
kamarádil a pak se ho v závodě
bál natvrdo předjet, to by nešlo.
Je to byznys, náš sport obzvlášť.
Ale mimo závody si rozumím třeba s Pablem Nietem, to je perfektní kluk. I třeba Valentino Rossi je
úplně normální, na nic si nehraje.
Asi každý, kdo něco opravdu dokáže, by měl být takový. Horší je to
s těma, co ještě nic nedokázali, hrají
si na hvězdy a skutek utek.
Co v tvém životě znamená
Brno?
Moc. Znám i okolí. Loni jsem
třeba v průběhu závodů spával
v Blansku u Pepy Lišky doma, bylo
to u něho fantastický. Já se pokaždé
snažím najít místo, kde mne přes
vypjatý víkend nikdo neruší, tam to
splnilo účel.
Zpět na okruh. Je Velká cena
v Brně opravdu pro tebe ten závod číslo jedna?
Kdyby to tak nebylo, asi bych nebyl Čech. Je to supr závod. Takovou
obrovskou podporu fanoušků nikde
jinde nezažívám. Škoda, že nejezdí všude po světě jako třeba Španělé nebo Italové. Atmosféra jako
v Brně není pro mne nikde. Jel jsem
tam už osmkrát. Od doby, co jsem
v roce 2004 začal startovat na MS,
jsem nevynechal žádný závod. To je
myslím pozitivní.
Pokračování na str. 11

Cupal. Od začátku tak dostal premiérově šanci i dorostenec Zouhar, naskočit musel rovněž zkušený Pokoj.
Blansko záhy převzalo otěže utkání a třímalo je po celou první půli.
Obranu hostí zlobil zpočátku agilní
Sehnal, pak se přidal s chutí hrající
Nečas. Ten se neostýchal a hned několikrát se pokoušel ohrozit Ondrůška. Líbili se i Janíček a Starý. Domácí defenziva dirigovaná Klimešem
Brodské k ničemu nepustila, soupeř
byl vysloveně neškodný.
Do druhé půle se již hosté osmělili, Dvořákovu střelu ale Švancara
s přehledem nadvakrát kryl. Pak zahrozil na druhé straně Šíp. Domácím
hráčům i fanouškům zatrnulo v 59.
minutě. Po okénku v obraně se dostali Brodští do brejku. V okamžiku,
kdy jindy jistý Zich by míč určitě
uklidil, se mu to tentokrát nepodařilo
a pro dvojici útočníků nebyl problém
si osamoceného Švancaru na hranici
malého vápna vychutnat – 0:1. Hosté, kteří evidentně přijeli pro bod, vycítili šanci na tři. Skoro si je odvezli. Blansku ale v nervózním závěru
trošku popřála fotbalová Fortuna. Na
přihrávku Jarůška si naběhl do vápna
zostra Sehnal, byl složen a kopala se
penalta. Pevné nervy ukázal Janíček
a srovnal – 1:1.
FK Šardice – FC Forman Boskovice 3:0 (1:0). 11. Kobylík, 49.
Spazier, 78. Švrček. Boskovice:
Gruber - Doležel, Jakub Horák, P.
Martínek, Jan Horák - Vykoukal Pavel (90. Sedlák), Preč, Žilka (63.
Matula) - Janíček (80. Stejskal),
Dostál. Trenér Radim Weisser. Rozhodčí: Mikula - Hanák, Drozdy ml.
Delegát: Kuba. ŽK: 64. Šenk – 41.
Janíček, 60. Žilka, 83. Dostál. Diváci: 120. Rohy: 19:2.
Jak jinak, Boskovice šly do zápasu se záměrem inkasovat co nejméně, trenér Weisser si byl vědom
síly soupeře. Tomu byla podřízena

taktika, Janíček osamocen na hrotu,
pětičlenná defenzivní záloha. Nic to
nebylo platné, Gruber si opravdu zachytal. Začít musel hned od začátku,
na střelu Kobylíka už v 11. minutě
z bezprostřední blízkosti ale nestačil
– 1:0. Dobývání boskovického hradu
pokračovalo, ten měl ale až do půle
na svých ochozech pozorné strážce.
Gruberovi přitom při Šálkově bombě pomohla i branková konstrukce.
Domácí měli jasnou převahu, jen
rohů kopali více než deset.
Právě tato standardní situace ale
znamenala další změnu skóre krátce po změně stran. Odražený míč
se vrátil do vápna a Spazier zvýšil
z bezprostřední blízkosti – 2:0. Drtivá převaha Šardic pokračovala, jejich šance se střídaly jak na běžícím
pásu. Gólová radost pro domácí se
ale konala již jen jednou. Po vysunutí
Válkem si zatáhl míč zprava Švrček
a zamířil přesně k tyči Gruberovy
brány – 3:0. Boskovice si vzhledem
k průběhu utkání odvezly ještě milosrdnou porážku.
Další výsledky: Rousínov - Slovácko B 0:1, Napajedla - Rosice 4:0,
V. Meziříčí - Třebíč 2:0, Pelhřimov Vyškov 0:0, Konice - Žďár 1:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Šardice
Slovácko
Žďár
Třebíč
Pelhřimov
V. Meziříčí
Rosice
Konice
Blansko
Otrokovice
Uh. Brod
Napajedla
Vyškov
Rousínov
Boskovice

17
17
17
17
17
16
17
17
16
16
17
16
16
17
17

11
11
10
7
7
7
6
6
4
4
4
5
4
3
3

4
3
3
6
5
3
5
4
7
6
6
2
2
5
5

2
3
4
4
5
6
6
7
5
6
7
9
10
9
9

40:9
34:14
29:15
26:18
27:24
19:27
27:30
21:25
22:24
17:16
20:28
20:31
14:24
15:29
20:37

37
36
33
27
26
24
23
22
19
18
18
17
14
14
14

Příští kolo: Otrokovice – Napajedla, Rosice – Rousínov, Třebíč
– Šardice, Boskovice – Blansko,
Slovácko B – Konice, Žďár – Pelhřimov, Vyškov – Velké Meziříčí.

Martin Mareš závodil v Itálii

Cyklistika. Pětietapového závodu Settimana Internazionale Coppi e Bartali v Itálii se zúčastnili jezdci královéhradecké stáje PSK Whirlpool-Author
v sestavě s úřadujícím mistrem republiky Martinem Marešem. Cyklista
z Blanska obsadil v celkové klasifikaci devětatřicáté místo. Celkovým vítězem se stal stájový kolega Romana Kreuzigera z týmu Liquigas-Doimo
Ivan Santaromita. (pš)
Foto Patrik Pátek

