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Kometa hostí  mistraKometa hostí  mistra
Brno - Předposlední domácí 
přípravné utkání sehrají dnes 
na svém ledě hokejisté Komety 
Brno. Od 18 hodin hostí  v Rondu 
mistrovské Pardubice. Generál-
kou pak bude v pátek 10. září ve 
stejnou dobu domácí duel proti  
týmu HC Mountf ield.  (pš)SPORTSPORT Blanenska a Boskovicka
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1. Pln ný paprikový lusk, rajská omá ka, houskový knedlík 59,-, 2. Dr beží rizoto, sýr, okurek 59,-, 3. Hov zí guláš, bramborá ky 65,-, 4. Ku ecí plátek zape ený hermelínem, hranolky 69,-, 5. Smažený vep ový ízek pln ný šunkou a sýrem, va ený brambor 69,-,
6. Zeleninový salát Diplomat (ku ecí maso, sýr, jogurtový dresink, broskev) 75,- , 7. Smažený pangácius, va ený brambor, zeleninová obloha 79,- , 8. Ku ecí steak s ope enou anglickou, hranolky, obloha 79,- 

1. Vep ové, zelí, houskový knedlík 59,-, 2. Ku ecí nudli ky na paprice, t stoviny 59,-, 3. Játra na roštu, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. P írodní ku ecí ízek s vyso inou a uzeným sýrem, va ený brambor 69,-, 5. P írodní vep ový ízek na houbách, dušená rýže 69,-, 
6. Okurkovo – raj atový salát s esnekem, ku ecí nudli ky 75,-, 7. Vep ový steak, fazolové lusky na slanin , hranolky 79,-, 8. Smažený ku ecí ízek pln ný anglickou a sýrem, opékaný brambor, obloha 79,-

1. Dušená mrkev s hráškem, hov zí maso, va ený brambor 59,-, 2. Pe ené nudle s rýží a ku ecím masem 59,-, 3. Halušky s uzeným masem, zelím a smetanou 65,-, 4. Smažený ku ecí ízek pln ný nivou, brambor, okurek, tatarka 69,-, 5. Pe ená krkovice, 
bramborový salát 69,-, 6. Zeleninový salát se šunkou, vejcem a sýrem, dresink 75,-, 7. Ku ecí steak s mozzarellou a raj aty, hranolky 79,-, 8. Masové nudli ky s anglickou, krokety, obloha 79,-

1. o ka na kyselo, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 2. Uzená krkovice, k enová omá ka, houskový knedlík 59,-, 3. Smažený sýr, opékaný brambor, tatarka 65,-, 4. Vep ový „Ondráš“, okurek 69,-, 5. Ku ecí plátek na slanin , hranolky 69,-, 6. Zeleninový salát 
s tu ákem 75,-, 7. Vep ový steak, sázené vejce, hranolky, obloha 79,-, 8. Ku ecí špíz s anglickou a zeleninou, zelenina, chléb 79,-

1. Znojemská hov zí pe en , dušená rýže 59,-, 2. Zape ené brambory s brokolicí, sýrem a smetanou 59,-, 3. Ku ecí  amendr, opékaný brambor 65,-, 4. Smažený vep ový ízek na esneku, bramborový salát 69,-, 5. Sví ková na smetan , houskový knedlík 69,-, 
6. T stovinový salát s ku ecím masem 75,-, 7. Ku ecí steak, va ený brambor, obloha 79,-,  8. Smažené sýrové Duo pln né anglickou, hranolky, zelenina, tatarka 79,- 

TÝDEN S ANGLICKOU SLANINOU                                              Denní menu (10-14 hod.) od pond lí 30. 8. do pátku 3. 9., 59-79 K                                               Polévka dle denní nabídky 

Pavel Šmerda

Plzeň, Kunčina Ves - Co si přál, 
to se podařilo. Robin Daněk z Kun-
činy Vsi vybojoval na republikovém 
šampionátu v Plzni v disciplíně trap 
stříbrnou medaili. „Tak jsem se do-
čkal, konečně to zacinkalo. Po pá-
tém a čtvrtém místě je to moje první 
medaile z domácího mistrovství,“ 
svěřil se úspěšný střelec.

Do závodu nastoupil se startovním 
číslem 55. „Co se dělo hned na prv-
ní položce, to byl mazec nejen pro 
mě, ale i pro trenéra. Už jsem se ke 
konci i smál, protože jsem na první 
ránu trefi l pouze 16 holubů, ostat-
ních devět jsem nějak se štěstím dal 
až na druhou. Ale vyšlo to a já byl s 
25 spokojený (smích),“ popsal úvod 
Robin Daněk. Štěstí se ho drželo i 
na druhé položce. „V tom je kouzlo 

střelby. Hned na druhém terči jsem 
trefi l holuba náhodně. Nějak mně 
„zmrznul“ prst a já musel zmáčk-
nout později. Ale vyšlo to a tak jsem 
si řekl, že když se ke mně to štěstí 
točí tak čelem, musím toho využít. 
Třetí položka pro mě nezačala moc 
dobře, šestý a osmý holub nula, ke 
konci mně pomohly ještě čtyři dru-
hé rány,“ doplnil. Po prvním dnu 
mu tak patřilo s nástřelem 72 třetí 
místo. 
Čtvrtou položku zvládl v neděli 

ráno čistým nástřelem 25. „Poslední 
byla z mé strany v klidu, věděl jsem, 
že budu někde vpředu, takže jsem 
do ní šel s čistou hlavou. Nastřel 
24 a celkových 121 mě posunuly 
na dělené druhé místo s Gachem,“ 
prozradil Daněk. Složení fi nálové 
šestky bylo tedy následující. Majer 
122, Daněk a Gach 121, Lipták 120, 

Matějík a Thurnvald 118. „Klídek, 
říkal jsem si. Co, ve fi nále jsem, 
teď něco trefi t a nějak to dopadne. 
Majer začal chybovat, mě to nějak 
uklidnilo a chvíli jsem i vedl. Nako-
nec mě po nástřelu 23 čekal rozstřel 
o titul,“ uvedl.

Třetí místo nakonec vybojoval 
bronzový medailista z letošního 
MS Jiří Lipták. A jak vypadal boj 
o zlato? „Štěstí jsem si asi vybral už 
předtím. Na třetím terči jsem zavá-
hal, Gach trefi l a bylo vymalováno. 
Za začátku mě to mrzelo, ale dnes 
už se na to dívám s odstupem. Mám 
další motivaci. Navíc, z posledních 
sedmi závodů jsem stál šestkrát na 
bedně, takže co si přát víc. Snad 
jen, aby mně to vydrželo do příštího 
roku na nominační závody a dostal 
jsem se stabilně do reprezentace,“ 
uzavřel Robin Daněk.

Střelec Robin Daněk
druhý na republice

Singapur, Blansko - Vynikají-
cího úspěchu docílila talentovaná 
blanenská atletka Jana Sotáková. 
Na historicky první světové doros-
tenecké olympiádě, která se konala 
v uplynulých dvou týdnech v Sin-
gapuru, se nejprve probojovala 
z rozběhu na 100 m překážek do 
fi nále. Závod dokončila na osmém 
místě v čase 13,99 s. 

„Janin úspěch je famózní. Dostat 
se do naprosté světové elity své 
věkové kategorie, to je úžasné,“ 
nešetřil slovy obdivu její trenér Jiří 
Ošlejšek. Z českých atletů dosáhla 
na třetí nejlepší umístění. 

O zážitcích mladé sportovky-
ně z akce, kterou se Mezinárodní 
olympijský výbor rozhodl letos 
premiérově uspořádat, si budete 
moci přečíst v obsáhlejším roz-
hovoru, který přineseme v příštím 
čísle Zrcadla Blanenska a Bosko-
vicka, které vyjde v úterý 14. září.
 (bh)

Mladá překážkářka Jana Sotáková
byla osmá na olympiádě v Singapuru

Bohumil Hlaváček

Blansko - Prázdniny jsou u kon-
ce. Jako každý rok, je to i letos čas 
na ohlédnutí za mistrovstvím světa 
v biketrialu, kterého se opět účast-
nili i jezdci z Blanska. Ve Španěl-
sku a Itálii nás letos reprezentovali 
Ondřej Šenk, Václav Gryc, Martin 
Kakáč, Václav Kolář a jako ve-
doucí celé české výpravy Radim 
Kakáč. S posledními třemi jsme si 
popovídali o čerstvých zážitcích ze 
šampionátu.

Už se asi ve světě nebojíte. 
Nebo ano?

V.K.: Nebojíme. Už toho máme 
hodně za sebou. Jako hvězda se 
ale určitě necítím. Pořád se člověk 
ještě otrkává, mám co dohánět. 
Skončil jsem bez medaile, ale jako 
zklamání to neberu. Chtěl jsem 
být do pětky a pátý i skončil. Měl 
jsem ale na víc, po prvním závodě 
třetí místo dávalo naději. Nepoda-
řilo se. Nerad se vymlouvám, ale 
opravdu jsem byl zklamaný z toho, 
jak v Itálii posuzovali některé sek-

ce rozhodčí. Poškodili mne, o tom 
není sporu. Blbě se to popisuje, ale 
myslím, že neznali pořádně pra-
vidla. Měl jsem i chuť vzdát, jak 
jsem byl naštvaný.

M.K.: Vašek má pravdu. Mne nic 
takového sice nepotkalo, ale je to 
tak. Já se můžu zlobit jen na sebe. 
Jedna hloupá chyba mne stála me-
daili. Asi stříbrnou, mohl to být i 
titul. Takhle jsem byl zase pátý jako 
loni. Čekal jsem víc. Byl jsem hod-
ně blízko. 

Co vás čeká ve zbytku sezony?
V.K.: Závody mistrovství repub-

liky, festival v Praze, nějaké exhi-
bice.

M.K.: To samé. Doufám, že bu-
deme oba na bedně mezi českou eli-
tou. Namotivovaní jsme, ale je ještě 
pět závodů. 

Letos bylo mistrovství světa na 
dva závody. Už se ví, jak to bude 
příští  rok?

R.K.: Ve hře jsou zatím váž-
ně dva státy. Čína a Španělsko. 
A možná třetí bude Česko. V úva-
hu připadají dvě lokality. Březová 

u Sokolova nebo Blansko. Možná 
zkusíme kandidovat. Organizačně 
by to nebyl problém, ekonomicky 
to znamená sehnat tak dvě až tři sta 
tisíc korun. Je to trochu jednodušší 
než dříve, musí se totiž platit star-
tovné, které pomůže. 

V.K.: Bylo by to pro nás perfekt-
ní jet na domácích tratích

M.K.: Jednoznačný souhlas.
Jak to ale vypadá v lese na Pa-

lavě po vichřici?
V.K.: Vůbec tam zatím netrénu-

jeme. Vypadá to tam úplně jinak. 
R.K.: Terén je úplně jiný, převrá-

cené i kameny, na sekcích, kde se 
jezdilo, leží stromy. Nevím, jestli 
se tam vůbec může dostat technika. 
Na rozhodnutí mám ještě září, zda 
se přihlásíme. 

Vraťme se na mistrovství. Jak 
jste se měli mimo závody?

V.K.: Fajn. Ve Španělsku krásný 
kemp s bazénem. V Itálii zase dobrá 
tréninková zóna.

Kde se vám ve světě zatí m nej-
víc líbilo?

V.K.: Asi v Singapuru.

Blanenští  biketrialisté nechyběli v seriálu mistrovství světa
Dokázali byste spočítat země, 

kde jste s biketrialem byli?
…(oba se pouští s pomocí prstů 

usilovně do práce, pak společně 
odpovídají…). Pět, šest. Ne, víc. 
Japonsko tak pětkrát, Čína, Singa-
pur, Finsko, Švédsko, Anglie, další 

v Evropě. Ono to nakonec bude ur-
čitě přes deset. Bez kola bychom se 
asi do některých nedostali. Do těch 
asijských určitě ne.

R.K.: Ony i ty evropské jsou ně-
kdy zajímavé. Třeba ty letošní dvě, 
tam byla místa, kam normální turis-

té nejezdí a přitom to bylo nádher-
né. Příjemné outdoorové prostředí, 
krása. Třeba v Itálii kolem hory, 
ležel tam ještě sníh, kdybychom to 
tušili, vzali jsme si i lyže.

Platí  Vaškovo rozhodnutí  po 
maturitě dělat jen biketrial?

V.K.: Ano. Po prázdninách chci 
začít jen jezdit. Naplno. Trochu 
jsem to teď odbýval. Jdu do toho. 

M.K.: Já mám ještě dva roky 
školu. Možná bych to potom taky 
rád zkusil tímto způsobem.

R.K.: Tak to jako otec slyším 
poprvé (smích). Těžko k tomu teď 
můžu něco říct, uvidíme. 

Platí  tě dobře na exhibicích?
V.K.: To je rozdílné. Třeba na 

nějaké akci ve vesnici nic moc. Ale 
třeba na motokrosu v Rondu je to o 
něčem jiném. Před plnou halou, v at-
mosféře to bylo úplně super. Největší 
paráda. Myslím, že mne to i vypro-
vokovalo k většímu šou. Skočil jsem 
z takové výšky, jak nikdy.

M.K.: Já se ještě k něčemu tako-
vému nedostal, nevím, jak bych se 
odvázal. 

Blanenští  na MS. Zleva Marti n Kakáč, Václav Gryc, Radim Kakáč, Ondřej 
Šenk, Václav Kolář.  Foto Jana Kakáčová

Bohumil Hlaváček

Blansko - Tři body zůstaly doma. 
Blansko to ale v sobotním duelu 
proti  tradičnímu rivalovi z Vyškova 
nemělo vůbec jednoduché, přijel 
toti ž s evidentní snahou bodovat. 
Domácí výhru nakonec zajisti l pěk-
ným gólem při své premiéře s ka-
pitánskou páskou David Bednář. 
Že bude letošní divize vyrovnaná, 
odborníci předpovídali. Že se ale 
na čele po třetí m kole seřadí se 
stejným počtem bodů hned osm 
týmů, je věc vcelku nevídaná.

Blansko nastoupilo bez distanco-
vaného Zicha, když jeho stoperské 
místo zaujal Němec. Na brankové 
čáře si odbyl velmi slušně premiéru 
Marti n Sehnal, na hrotu útoku pak 
Jan Karásek. Oba si vedli skvěle, 
druhý jmenovaný byl u všech tří 
branek – na dvě nahrál a jednu za-
znamenal sám. V sestavě Vyškova 
zaujal čtyřiceti letý Schindler, který 
v nejrůznějších týmech absolvoval 
téměř dvě stě prvoligových utkání.

FK APOS Blansko – SK ROSTEX 
Vyškov 3:2 (2:1). Branky: 9. Nečas, 
22. Karásek, 70. Bednář - 30. a 54. 
Hirsch.Blansko: Sehnal - Bezděk, 
Němec, Pokoj, Bubeníček - Nečas, 
Janíček K., Farník (86. Klimeš), Šíp 
(72. Beneš) - Bednář (C) - Karásek 
(83. Gross). Trenér: Roman Šindel-
ka. (více na www.fk blansko.cz)

Blansko začalo zostra a již 
v 9. minutě se dostalo do vedení, 
o které se postaral po narážečce 
s Karáskem Nečas – 1:0. Ve 20. mi-
nutě Karásek v záklonu hlavičkoval 
ještě vedle, po chvíli ale prodlou-
žil Farníkovu standardku již za 
Kopáčkova záda – 2:0. Hosté to 
překvapivě nezabalili, ale naopak 
se zhurta pusti li do soupeře. Je-
jich snaha přinesla záhy brankové 
ovoce, když se po kombinační akci 
rozhozenou obranou Blanska trefi l 
Hirsch – 2:1. Přes šance Bednáře 
a na druhé straně Machálka tí m 
byl poločasový účet uzavřen. 

Druhou půli začali akti vněji opět 
hosté a dočkali se i zaslouženého 
vyrovnání. Byl to opět Hirsch, kte-
rý prošel středem a nedal Sehna-
lovi šanci – 2:2. A začalo drama, při 
němž se oba týmy snažily strhnout 
vítězství na svoji stranu. Povedlo 
se to nakonec domácím. Karásek 
vybojoval míč, vysunul rychlono-
hého Bednáře a ten chladnokrev-
ně zavěsil – 3:2. Stejný hráč se 
v podobné situaci ocitl ještě v 88. 
minutě, kdy hravě utekl matadoru 
Schindlerovi, zamířil však v kon-
covce tentokrát těsně vedle. A při-
šel infarktový konec. V posledních 
sekundách toti ž vyškovský tlak 
vyvrcholil překonáním Sehnala. 
Remíza se ale v zápise neobjevila, 
asistent odmával Ličkovi ofsajd.

„Ještě pár takových konců zápa-
sů a skolí mne mrtvice,“ oddycho-
val vzrušeně při odchodu z hřiště 
domácí trenér Roman Šindelka. 
Ten si pochvaloval zejména vý-
kon brankáře Sehnala a Karáska. 
Samotný útočník zápas nedohrál, 
po srážce s proti vníkem ho otře-
seného krátce před koncem musel 
vystřídat další premiant v blanen-
ském dresu Gross. „Jsem maxi-
málně spokojen. V novém týmu se 
cítí m jako pomyslná ryba ve vodě. 
Potřeboval jsem novou moti vaci, 
myslím, že jsem ji v Blansku našel,“ 
pochvaloval si Jan Karásek. 

Další výsledky: Sparta Brno – 
Pelhřimov 2:1, Otrokovice – Bys-
trc 4:0, Velké Meziříčí – Vrchovina 
3:2, Tasovice – Uherský Brod 0:0, 
Hodonín – Konice 1:1, Třebíč – Ro-
sice 1:1, Žďár – Napajedla 3:0. 
  1.  Žďár  4  2  1  1  13:7  7 
  2.  Rosice  4  2  1  1  10:4  7 
  3.  Napajedla  4  2  1  1  8:6  7 
  4.  Konice  4  2  1  1  6:4  7 
  5.  Pelhřimov  4  2  1  1  7:5  7 
  6.  Sparta  4  2  1  1  5:4  7 
  7.  Hodonín  4  2  1  1  4:4  7 
  8.  Blansko  4  2  1  1  8:10  7 
  9.  Otrokovice  4  2  0  2  10:7  6 
  10.  V. Meziříčí  4  2  0  2  5:8  6 
  11.  Tasovice  4  1  2  1  5:9  5 
  12.  Třebíč  4  0  4  0  4:4  4 
  13.  Vyškov  4  1  1  2  5:6  4
  14.  Uh. Brod  4  1  1  2  1:3  4 
  15.  Bystrc  4  0  2  2  1:6  2 
  16.  Vrchovina  4  0  0  4  3:8  0

Jana Sotáková na trati  (vlevo).  Foto Jiří OšlejšekJana Sotáková na trati  (vlevo).  Foto Jiří Ošlejšek

INZERCE

 Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček


