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Jedenadvacetiletý blanenský biketrialista o víkendu dosáhl na svůj senzační životní úspěch

Václav Kolář stříbrný v elitní kategorii na MS
Bohumil Hlaváček
Radim Kakáč
Blansko - Letošní mistrovství
světa v biketrialu představovalo
třídílný seriál, který se tentokrát
odehrál celý v Evropě. A přinesl
obrovský úspěch Václavu Kolářovi z Blanska. Pětinásobný mistr
světa v mládežnických kategoriích dospěl do absolutní světové
špičky a v kategorii Elite dosáhl
na celkově stříbrnou medaili,
když ho předstihl těsně až v poslední části série fenomenální
Španěl Dani Comas. „Vše bylo
nad moje očekávání. Když se
tak zamyslím, možná jsem mohl
myslet i na titul. Ale snad se mi
to ještě povede,“ řekl v krátkém
exkluzivním telefonickém hovoru z Itálie v neděli večer pro Zrcadlo.
První závod se jel před dvěma
týdny ve francouzském Saïxu
v okolí krásných jezírek, kde
pořadatelé připravili pro sobotní
závod mládežnických kategorií
osm sekcí a pro nedělní závod
neuvěřitelných čtrváct sekcí na
dvě kola. Všechny byly umělé,
vytvořeny ze skruží, pneumatik
nebo přírodních kamenů. Mezi
deseti českými bikery nechyběli
tři blanenští zástupci.
Tak trochu zklamáním bylo až
osmé místo Václava Gryce v kategorii Junior, od kterého vedení
výpravy očekávalo trochu více.
V nejpočetněji zastoupené kategorii Senior se nejlépe umístil
Martin Kakáč, který vybojoval
sedmou příčku. Obrovskou senzací se pak stalo vítězství Václava Koláře v elitní třídě. Ten zajel
svůj životní závod. První kolo již
naznačovalo možné překvapení,
neboť Vašek byl na druhém místě
za legendárním Španělem Dani

Comasem. Druhé kolo pak ještě zlepšil, za sebou nechal nejen
Comase, který nakonec skončil
až čtvrtý, ale i Raula Gutierreze
a Masaje Yamamotu. Druhému
v pořadí Kolář nadělil 17 bodů.
Radost v českém týmu byla
opravdu veliká. Výsledky všech
jezdců pomohly českému týmu
k druhému místu v hodnocení
národů.
Na druhý závod se jezdci přemístili z Francie do Katalánska
do města Igualada, které se nachází 90 km západně od Barcelony. Na jezdce čekalo 10 kontrolních úseků. Celý okruh měřil
zhruba 5 km a pořadatel sekce
umístil do jednotlivých parků ve
městě. Umělá skála, fontána, starobylá lokomotiva a finálové tři
na náměstí, kde bylo připravené
i podium pro slavnostní zahájení
a vyhlášení vítězů.
V kategorii Junior jel i Václav
Gryc, kterému závod opět nevyšel tak, jak by si přál a se ziskem 43 trestných bodů skončil
na sedmém místě. To mu patřilo
i po dvou závodech. Velmi těžké
rozhodování čekalo na Martina
Kakáče, neboť již před závodem
ve Francii dostal teplotu, kterou
se mu ještě podařilo na závod přemoct. Bohužel o dva dny později
mu musela lékařka týmu nasadit
antibiotika na rozjetou angínu.
Martinovi se ulevilo a v pátek
se rozhodl jet i náročný závod
v Igualádě. Jeho oslabené tělo
mělo za následek špatný výkon
v prvním kole, kde nasbíral 28
trestných bodů. I když se trochu
rozjel a v druhém kole zajel 10
trestných bodů, stačilo to jen na
20. místo a průběžnou celkovou
jedenáctou příčku.
Václav Kolář potvrdil výbornou formu. Po vítězství ve Fran-

V akci. Václav Kolář na tra druhého závodu ve Španělsku a při vyhlášení výsledků na stříbrném stupínku.
cii měl dostatek síly a sebevědomí, aby bojoval o další medaile.
Náročné umělé tratě v Iguáladě
s množstvím dlouhých přeskoků
a vysokých výskoků, kde nebylo
příliš možností na technické průjezdy, dávaly větší naděje Vaškovým soupeřům, zvláště Danimu
Comasovi. Vašek dostal hned

v úvodu na úseku č.1 a 3 5 trestných bodů, které byly tak trochu
sporné. To jej trochu srazilo. Ve
druhém kole to bylo již lepší. Obrovská radost nastala po dojezdu
obávané desáté sekce, kterou Kolář excelentně zvládl a získal si
obdiv velké masy přihlížejících
diváků. Výsledkem bylo třetí mís-

Krajský pohár FAČR: Do druhého
kola postupují Blansko a Kunštát
Bohumil Hlaváček
Blanensko a Boskovicko Uplynulá neděle byla ve znamení
zápasů prvního kola krajského poháru FAČR. Představilo se v něm
hned pět celků z našeho okresu,
postup si vybojovaly týmy Blanska a Kunštátu, ostatní se mohou
již soustředit jen na mistrovská
utkání svých soutěží, které se rozjedou již o víkendu.
Blansko v Čebíně nemělo větších problémů, přestože nastoupilo v sestavě prošpikované muži
z béčka. Z nich se trenéru Kuglerovi zamlouvali zejména Nečas a

Kunštát – Boskovice 4:1.

Freiwald. „Kdybychom nastoupili kompletní, byl by výsledek pro
domácí určitě nepříjemný,“ poznamenal. Několik hráčů z áčka
chybělo z důvodu nedořešené
přeregistrace pro FAČR. Stejný
problém trápil i Ráječko, tomu
chyběli hráči z důvodu dovolených či zranění. Olympia i díky
tomu nepřehrála soupeře, na kterého by za normálních okolností
musela stačit.
V Kunštátě zdolali domácí jasně celek z vyšší soutěže, přestože průběh byl vcelku vyrovnaný.
Rozhodla druhá půle, v níž rozhodla lepší koncovka Kunštátu.

Ráječtí nedali v prvním poločase
tři jasné šance a byli po zásluze
potrestáni dvěmy brankami Kuřimi. Kontrovat se jim povedlo
v závěru, kdy již bylo málo času
na zvrat.
Krajský pohár FAČR,
1. kolo
Čebín – Blansko 2:5 (0:3),
Nečas 3, Vašák, Bubeníček. Blansko: Juran – Bubeníček, Rek
(Vágner), Maška, Šíp – Sedláček,
Klimeš, Nečas, Vašák – Freiwald
(Paděra), Pernica.
Šlapanice – Ráječko 3:1 (1:0),
Sehnal V. Ráječko: Trubák – Kopecký, Bartoš, Tenora, Benke –

Foto Radim Hruška

Štrajt, Sehnal V., Sehnal J., Tajnai
– Žůrek, Sehnal M.
Kunštát – Boskovice 4:1 (1:1),
Preč 2, Crhák, Prudil – Müller.
Kunštát: Loukota I. – Loukota
O., Šmerda, Ducháček, Zámek
(Boček) – Mihola (Krása), Preč,
Prudil, Horák – Kurucz (Bašný),
Crhák. Boskovice: Kronek – Adamec, Vykoukal, Šafařík, Pijáček
– Horák M. (Grenar), Václavek,
Černý, Přikryl (Chaloupka), Müller – Janíček.
Rájec-Jestřebí – Kuřim 1:2
(0:0), Pavlíček. Rájec-Jestřebí:
Kyzlink – Svoboda, Hejč, Štrof,
Odehnal – Hepp (Kučera), Haničinec, Sedlák, Palkaninec (Pokorný)
– Pavlíček, Dvořák (Stupka).
Neděli předcházely dva středeční zápasy předkola. Do RájceJestřebí přijela k pikantnímu duelu
Slatina vedená exrájeckým bouřlivákem Jiřím Záleským. Zápas se
nakonec odehrál v poklidném duchu, domácí o své výhře a postupu
rozhodli v samém závěru po penaltě Haničince s výsledkem 1:0.
Okresní derby se odehrálo v Lipovci, kam přijel Kunštát. Ten
záhy díky dvěma trefám Miholy
vedl již 0:2. Domácí se nevzdali
a dokázali brzy vyrovnat, do přestávky ale znovu poslal do brejku
Kunštát Loukota. Srovnáno bylo
kratince po zahajovacím hvizdu
druhé půle, nová posila Crhák
však opět poslal hosty do vedení.
Lipovec znovu dotáhl a utkání
dospělo do penaltového konce.
V něm díky skvělému Loukotovi
v brance byl úspěšnější Kunštát
a mohl se tak těšit na nedělní duel
proti Boskovicím.

to hned za dalším Čechem Davidem Herkou. V celkovém pořadí
byl před posledním závodem Kolář první s tříbodovým náskokem
na Comase.
V závěrečném závodě v Itálii skončil druhý za Comasem,
stejné pořadí uvedli rozhodčí i
celkově.

Foto Radim Kakáč
„Přes noc sprchlo, sekce byly
blátivé. Jel jsem na moje poměry
špatně,“ nelíbilo se Vaškovi. Ve
druhé části ale ztrátu dohnal. „Nakonec to bylo parádní stříbro, třetí skončil Španěl Guttierez,“ byl
navýsost spokojen Václav Kolář,
který přislíbil větší rozhovor do
příštího čísla našich novin.

Pozvánka na derby
Sobota 11. srpna, 16.30 hod.

FK Blansko – FC Boskovice
Hřiště na Údolní

