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1. Cikánská hov zí pe en , dušená rýže 59,-, 2. Ku ecí nudli ky na paprice, t stoviny 59,-, 3. Sládk v guláš, houskový knedlík 65,-, 4. Ku ecí plátek se šunkou a žampiony, hranolky 69,-, 5. Smažený ízek na esneku, va ený brambor, okurek 69,-, 6. ecký salát s tu ákem, 
pe ivo 75,-, 7. Vep ový steak zape ený s vejci, žampiony, šunkou a sýrem, zelenina, hranolky 79,-, 8. Ku ecí steak zape ený tvar žky a smetanou, zelenina, brambora alobal 79,- 

1. Ku ecí paella 59,-, 2. Pe ený b ek, zelí, houskový knedlík 59,-, 3. Lasagne 65,-, 4. Ku ecí  amendr, bramborá ky 69,-, 5. Vep ový ízek v esnekovém t stí ku, va ený brambor, tatarka 69,-, 
6. T stovinový salát, šunka, sýr, vejce 75,-, 7. Vep ové à la gyros, hranolky, okurkové tzatziky 79,-, 8. Smažené tvar žky s vyso inou, krokety, zelenina, tatarka 79,-

1. o ka na kyselo, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Uzená krkovice, špenát, va ený brambor 59,-, 3. Segedinský guláš, houskový knedlík 65,-, 4. Smažené ku ecí stehno, bramborová kaše, okurkový salát 69,-, 5. P írodní vep ový ízek, sázené vejce, hranolky 69,-, 
6. Salát s ku ecím masem a balkánským sýrem 75,-, 7. Smažené duo (žampiony ½ + ½ Eidam), krokety, tatarka 79,-, 8. Tvar žkový tatarák, zelenina, topinky 79,-

1. Jitrnicový prejt, zelí, va ený brambor 59,-, 2. Pe ené nudle s rýží a ku ecím masem 59,-, 3. Pe ená krkovice, bramborový salát 65,-, 4. Pikantní játra, hranolky 69,-, 5. Ku ecí na roštu, skotské brambory, zelenina 69,-, 6. Salát „ erná bachyn “ (zelenina, vejce, erné olivy, 
ku ecí maso, dresink) 75,-, 7. Obložený hamburger (zelenina, hranolky) 79,-, 8. Masová sm s se zeleninou, tvar žky s abajkou v chleb  79,-

1. Frankfurtská hov zí pe en , houskový knedlík 59,-, 2. Mexický guláš, hrášková rýže 59,-, 3. Smažený hermelín pln ný vyso inou, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Ku ecí nudli ky s cibulí a esnekem, hranolky 69,-, 5. Smažený vep ový ízek pln ný uzeným sýrem 
a uzeným masem, va ený brambor, okurek 69,-, 6. Smažený pangácius na salát  z ínského zelí 75,-, 7. Pe ené vep ové koleno, ho ice, k en, chléb 99,-, 8. Vep ové s tvar žky, sázené vejce, zelenina, bramborá ky 79,-

TÝDEN S TVAR ŽKY                                           Denní menu (10-14 hod.) od pond lí 11. 10. do pátku 15. 10.                                              Polévka dle denní nabídky 

Blanenští šokovali
domácí porážkou

INZERCE

Václav Kolář.  Foto Radim KakáčVáclav Kolář.  Foto Radim Kakáč

Hlubinková, Kovář a Sekanina
si vyzkouší také cyklokros

Bohumil Hlaváček

Blansko - Domácí tvrz letos po-
prvé padla a Blansku to nepřišlo 
zrovna vhod. Ve vyrovnané divizní 
soutěži se zákonitě silně propadlo 
v tabulce.

FK APOS Blansko - SFK Vrcho-
vina 0:1 (0:1). Branka: 39. Buchta. 
Blansko: Švancara - Hájek, Zich, 
Pokoj (76. Klimeš), Bubeníček - Šíp 
(46. Bezděk), Němec, Janíček K. 
(46. Nečas), Farník - Karásek, Bed-
nář (C). Trenér: Roman Šindelka. 
Střely na branku: 4:4. Střely mimo: 
7:4. Rohy: 10:3. Fauly: 18:23. Ofsaj-
dy: 3:1. ŽK: 33. Karásek, 81. Zich, 
87. Bednář - 26. Skalník, 27. Wol-
ker, 32. Jašíček, 55. Buchta. Diváků: 
261. Rozhodčí: Hulcký - Gasnárek, 
Linhart. Delegát: Poláček. 

Hráči nováčka divize pojídali po 
zápase objednanou vítěznou pizzu 
přímo před kabinami, zatímco do-
mácí borci se nenápadně vytráceli 
k domovům. A ovace sklízeli No-
voměstští i před fanoušky, kteří jim 
v Blansku vytvořili téměř domácí 
kulisu. Že by si ale odváželi za-
sloužené tři body? Ne. Měli jen to 
pověstné fotbalové štěstí, vyšli mu 
však úspěšně vstříc.

Blansko v úvodu tlačilo, bylo to 
ale z jeho strany spíše optického rázu. 
Jedinou výraznější příležitost zahodil 
trestuhodně Hájek, který ve vyložené 
šanci nepřesměroval svoji placírku 
do brankového prostoru, ale pánubo-
hu do oken. A přišel trest. Hostující 
Buchta mířil sice jen do tyče, avšak 
jeho dorážka již rozesmutnila diváky 
blanenské Kolbenky – 0:1.

Hned dvojité střídání zvolil v půli 
Roman Šindelka. Skoro každý viděl 
matné výkony Janíčka a Šípa, kteří 
byli nahrazeni Nečasem a Bezdě-
kem. Ovoce v podobě alespoň vy-

rovnávacího gólu však tato výměna 
nepřinesla. Blansko nenašlo klíče 
od novoměstské pevnosti a hosté se 
mohli radovat ze zisku tří bodů.

Romanu Šindelkovi nebylo po 
zápase oprávněně do řeči: „Prvních 
dvacet minut jsme měli hru pod kon-
trolou, ale vytvořili jsme si pouze 
pár nadějných situací. Vrchovina 
narozdíl od nás branku dala, pak vy-
cítila obrovskou šanci. A uhrála to,“ 
nehledal výmluvy. 

Další výsledky: Otrokovice – Ta-
sovice 2:0, Napajedla – Pelhřimov 
2:2, Bystrc – Rosice 1:6, Velké Me-
ziříčí – Hodonín 2:0, Třebíč – Spar-

ta 0:0, Žďár – Uherský Brod 1:1, 
Vyškov – Konice 3:1.
  1.  Hodonín  11  6  2  3  17:13  20 
  2.  Velké Meziříčí  11  5  4  2  17:14  19 
  3.  Vyškov  11  5  2  4  19:11  17 
  4.  Rosice  11  5  2  4  21:13  17
  5.  Otrokovice  11  5  2  4  19:16  17
  6.  Třebíč  11  3  7  1  13:9  16
  7.  Pelhřimov  11  4  4  3  19:16  16 
  8.  Žďár  11  4  3  4  22:16  15 
  9.  Konice  11  4  3  4  15:15  15 
  10.  Napajedla  11  3  5  3  16:14  14 
  11.  Vrchovina  11  4  2  5  10:10  14
  12.  Uh. Brod  11  4  2  5  10:10  14 
  13.  Blansko  11  4  2  5  15:18  14 
  14.  Sparta  11  4  2  5  10:14  14
  15.  Tasovice  11  2  4  5  12:24  10 
  16.  Bystrc  11  1  4  6  5:27  7

Blansko - Vrchovina 0:1.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko - Vrchovina 0:1.  Foto Bohumil Hlaváček

Školáky v Lysicích prověřil náročný terénŠkoláky v Lysicích prověřil náročný terén

Okresní přebor. Říjen patří tradičně závodům v přespolním běhu v oboře u lysické základní školy. Letos se nejví-
ce dařilo gymnazistům z Blanska, kteří vyhráli tři ze čtyř kategorií. Výsledky viz str. 23. 
 Foto Bohumil Hlaváček

Jana Kakáčová

Brno - O víkendu skončilo na br-
něnském výstavišti, tradičně v rám-
ci veletrhu Sport Life, mistrovství 
České republiky v biketrialu. Spor-
tovní příznivci si již zvykli na vý-
borné výsledky blanenských borců 
a nejinak tomu bylo i v letošním 
roce. Sezona byla náročná a pro 
všechny naše jezdce byl závěrečný 
závod skvělým zakončením.

Spanilou jízdu celým mistrov-
stvím v nejprestižnější kategorii 
Elite předvedl Václav Kolář, kte-
rý i přes trojí zaváhání, kdy nestál 
na stupni nejvyšším, měl již před 
dvěma závěrečnými podniky titul 
jistý. 

Na záda mu ale dýchal hodonín-
ský David Herka, pražský Roman 
Chvojka a týmový kolega Martin 
Kakáč. Ten si před sezonou stanovil 
jako cíl celkové páté místo. Hned 
po prvním závodě se ale vše začalo 
vyvíjet trochu jinak, a tak Martin 
začal pomýšlet na celkový bronz. 
Dokonce před dvěma posledními 
závody to bylo na spadnutí, ale 
nakonec se musel spokojit s bram-
borovou medailí. V brněnském zá-
vodě se mu totiž tradičně nedařilo 
a tak si náladu polepšil alespoň ve 
fi nálovém závodě O Pohár BVV, 
ve kterém skončil druhý za Da-
videm Herkou. Přesto je celkové 

Blansko má dva biketrialové mistry
čtvrté místo jeho velkým úspěchem 
v premiérové elitní sezoně.

Výborně si také vedl v kategorii 
Junior Václav Gryc. Neměl však 
své vítězství také nijak jisté, do-
konce ještě před poslední závodem. 
Brno však Vaškovi sedlo a svůj titul 
si tak zajistil. Dokonce se stal ná-
sledníkem Vaška Koláře a Martina 
Kakáče a vítězstvím v tzv. scratch 
si zajistil možnost startu v katego-
rii Elite. Také Ondřej Šenk startu-
jící v Minime potvrdil svoje časté 
místo v reprezentaci, pojistil si zisk 
bronzové medaile a v příští sezoně 
bude podle všeho bojovat o celko-
vý titul. Blanenský matador a náš 
současný nejstarší jezdec kategorie 
Senior Tadeáš Ševčík měl našláp-
nuto také na bronz, bohužel se pro 
nemoc nemohl zúčastnit dvou po-
sledních podniků a to ho posunulo 
až na celkové páté místo.

Konečné pořadí 
seriálu MČR v biketrialu

Elite: 1. Kolář (Blansko) 177, 
2. Herka (Hodonín) 149, 3. Chvoj-
ka (Praha) 141, 4. Kakáč (Blansko) 
129. Junior: 1. Gryc (Blansko) 
163, 2. Puffer (Č. Budějovice) 159, 
3. Kotzot (Olomouc) 151. Senior: 
1. Šmíd (Horšovský Týn) 150,..., 
5. Ševčík (Blansko) 112. Minime: 
1. Křiva (Hamry) 169,..., 3. Šenk 
(Blansko) 148.

Benešov - Po veleúspěšné letošní sezoně, ve které dosáhli kadetka Niko-
la Hlubinková a junior Radim Kovář na druhá místa v Českém poháru hor-
ských kol, závodní sezona některých členů Moravec Merida Czech MTB 
Teamu Benešov nekončí. 

„V rámci přípravy na sezonu 2011 odjedou oba závodníci zbývajících 
šest podniků Českého poháru v cyklokrosu včetně mistrovství republiky 
v Mnichově Hradišti. Oba jsou v reprezentaci a v příštím roce by měli patřit 
k oporám ve svých kategoriích. V rámci Světového poháru plánujeme odjet 
čtyři podniky a zúčastnit se mistrovství Evropy ve slovenských Dohňanech 
a mistrovství světa ve švýcarském Champery,“ řekl trenér týmu Martin 
Bezdíček s tím, že výše zmíněnou dvojici doplní v cyklokrosovém poháru 
i talentovaný Adam Sekanina. Ten by měl příští rok patřit v kadetech k ab-
solutní české špičce a mohl by atakovat příčky na stupních vítězů.  (pš)

Nikola Hlubinková a Radim Kovář.  Foto Mar  n BezdíčekNikola Hlubinková a Radim Kovář.  Foto Mar  n Bezdíček


