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V blanenském kině byly v pátek vyhlášeny výsledky okresní fotbalové ankety za loňský rok

Na trůn usedli Jan Tr lek a Kateřina Zoubková
Na pomyslný bronzový stupínek mezi fotbalisty vystoupil třetí
Martin Sehnal, v současnosti hrající za Olympii Ráječko, o příčku
výš skončil rychlík Michal Šenk.
Ten ale u mikrofonu zklamal své
blanenské fanoušky prohlášením
o svém odchodu do třetiligových
Rosic na jarní sezónu. Po efektním
tanci se psem již následně došlo
k vrcholu večera.
Poslanec Michal Babák uvedl
nejdříve na trůn královnu zelených
trávníků, kterou se za rok 2012 stala Kateřina Zoubková z FK Kunštát. Té se to povedlo již podruhé
v historii. Loni nejlepší blanenský
dorostenec Jan Trtílek potvrdil

Bohumil Hlaváček
Blansko - Stalo se již pěknou
tradicí, že výkonný výbor OFS
Blansko vyhlašuje anketu, ve
které kluby rozhodnou o ocenění
těch nejlepších za uplynulý rok,
aby pak výsledky vyhlásil na slavnostním večeru. Úroveň této akce
se stabilizovala na velmi vysoké
úrovni, mimořádně se povedla
i ta letošní. Konala se podruhé
za sebou v sále Městského kina
Blansko. Účast oceňovaných byla
stoprocentní, nechyběli významní
hosté ani fotbalová veřejnost, která hlediště sálu téměř zaplnila.
Moderátorem ceremoniálu byl
sportovní komentátor Petr Kubásek, výrazně ho ale zastiňoval
známý šoumen Petr Švancara,
kapitán brněnské Zbrojovky, který bavil všechny přítomné svými
improvizovanými výroky i kousky. Zkoušel i driblink s míčem, na
nožičky byli ale lepší ocenění žáci
Radim Ševčík i Lukáš Vorlický,
za což sklidili obrovský aplaus.
V programu se vystřídali baletka,
cvičenky aerobiku, zpěváci Adéla
Grimová a Jan Fanta, došlo i na
divadelní scénku, která odhalila
tajemství Křetínského tašky. Mnohonásobný mistr světa v biketrialu
Václav Kolář dokázal, že se nebojí
předvádět krkolomné kousky i na
jevišti, jeho okolí, schodech či
na stole a přeskočit ležícího zpěváka je pro něj hračka.
V rámci vlastního vyhlašování
ankety se přítomní nejprve dozvěděli jména fotbalistů od jedenáctého po čtvrté místo. Cenu čtenářů

svůj talent překvapivým vítězstvím
v kategorii mužů, když ocenění mu
předali blanenský místostarosta Jiří
Crha a Petr Švancara.
Za přípravou celé akce byl tým
pořadatelů, velké uznání patří zejména Lubomíru Rekovi z Kulturního střediska města Blanska
a jeho spolupracovníkům, stejně
jako všem vystupujícím. Příjemným faktem bylo, že se dostavili
i všichni ocenění, mnohdy se svými blízkými či kamarády z jejich
oddílů. Cestu do kina si našli
i mnozí fotbaloví příznivci, kteří
tak dokázali, jak moc jim milovaný sport přirostl k srdci.
Fotoreportáž na str. 10

FOTBALISTA OKRESU BLANSKO 2012

Jan Tr lek a Kateřina Zoubková.
Zrcadla Blanenska a Boskovicka
poté převzal nestárnoucí Tomáš
Kleveta, jehož fanoušci překvapivě postavili i nad ligové plejery
Luďka Pernicu a Davida Bednáře. Jako první vítěz své kategorie
přebrala cenu pro osobnost roku
2012 dlouholetá funkcionářská
duše blanenské kopané, kterou
Břetislav Strážnický bezesporu
je. Dojetí ho přemohlo natolik,

Foto Bohumil Hlaváček
že u mikrofonu toho moc ze sebe
nedostal. Mužem číslo jedna s píšťalkou byl vyhlášen Miroslav
Nejezchleb z Rájce, pomyslná trenérská královská koruna připadla
zcela podle zásluh kunštátskému
Petru Loukotovi.
Následovaly mládežnické kategorie. Mezi dorostenci dostal
nejvíce hlasů brankář FK Blansko Filip Němec, jemuž cenu

předal vlastní otec Jiří. Podoby
otce a syna si nemohl nikdo nevšimnout. Blanenský malý Messi Radim Ševčík získal cenu pro
nejlepšího žáka, mezi přípravkáři
nikdo nepředstihl favorizovaného
Lukáše Vorlického. Tomu připravili pozorní pořadatelé dojemnou
chvilku předáním nádherného
dortu k jeho jedenáctým narozeninám, které ten den slavil.

1. Jan Tr lek (FK Blansko)
2. Michal Šenk (FK Blansko)
3. Mar n Sehnal (SK Olympia Ráječko)
4. Ondřej Španěl (FK Kunštát)
5. Antonín Preč (FC Boskovice, FK Kunštát)
6. Jan Sehnal (SK Olympia Ráječko)
7. Radim Bubeníček (FK Blansko)
8. Petr Crhák (FK Blansko, FK Kunštát)
9. Tomáš Kleveta (TJ Sloup)
10. Jan Doležel (FK Blansko)
11. Jakub Tenora (SK Olympia Ráječko)
Nejlepší fotbalistka: Kateřina Zoubková (FK Kunštát)
Nejlepší dorostenec: Filip Němec (FK Blansko)
Nejlepší žák: Radim Ševčík (FK Blansko)
Nejlepší hráč přípravky: Lukáš Vorlický (FC Boskovice)
Nejlepší trenér: Petr Loukota (FK Kunštát)
Nejlepší rozhodčí: Miroslav Nejezchleb
Osobnost roku: Bře slav Strážnický (FK Blansko)

Král a královna roku 2012 poskytli první rozhovory na trůnu pro vítěze
Blansko - Podle hlasování klubů se vítězi ankety o nejlepšího fotbalistu a fotbalistku okresu Blansko za rok 2012 stali Jan Trtílek z FK
Blansko a Kateřina Zoubková z FK Kunštát. První rozhovor nám poskytli ještě sedíce na trůnu na jevišti blanenského kina. Přednost dostala
půvabná dáma.

Kateřina Zoubková střílí branky
Na trůn jsi usedla již podruhé…
To musím trochu opravit. Již jednou jsem vyhrála, ale trůn tam tehdy
ještě pořadatelé neměli. Ale je to velmi příjemné na něm sedět. I když si
nejsem tak jistá, zda jsem si to tak úplně zasloužila. Je to ale cena od lidí,
takže si toho musí člověk vážit.
Dalo by se na něm sedět celý život?
Trošku to tlačí do zad. Není to moc pohodlné, ale pocit je to krásný.
Kopalo to v roce 2012 královně dobře?
Mám trošku okno, moc si nepamatuju jaro. Určitě si nemyslím, že
bych musela být na prvním místě.
Mezi tři nejlepší by jsi se zařadila?
Člověk se nemůže takto hodnotit. Nedokážu to říct.
Na jakém postu hraješ?

V útoku. V okresním přeboru jsou soupeři lehčí, gólů tam padá víc. Občas nějaký hattrick, většinou se trefím v každém zápase. Od toho v tom
útoku jsem. Branky mne dávat baví, ale občas si zahraju i na stoperovi,
abych dala vpředu prostor jiným a viděla věci z trochu jiného úhlu.
Jak vidíš ženský fotbal ve srovnání s mužským?
Myslím, že bych si v chlapském fotbale ani neškrtla. Je to jinde fyzicky, psychicky, po technické stránce, prostě vůbec. Na olympiádě jsem
nějaké ženské zápasy viděla, ale tam je to o individualitách. Některé
hráčky mají výbornou techniku, ty top možná i lepší než někteří chlapi.

Musí následovat otázka, zda máš opravdu zaječí úmysly, jak se
povídá…
Nezapírám, že nabídku ze Svitav mám. Je to tak padesát na padesát. Vypadá to ale, že zůstanu v Blansku. Nic ještě není jisté,
rozhodnout by se mělo tento týden. Rozhodně bych byl rád u blanenského postupu. Měl bych z toho velkou radost a chtěl bych se
na tom přičinit.

Za rok na trůnu na shledanou?
Myslím, že ne. Doufám, že dostanou prostor i jiné holky, třeba některé
mladší by si to už zasloužily.

Kateřina se dívala svým pohledem na mužský fotbal. Jak vidíš ty
ten ženský?
Abych řekl pravdu, příliš často ho nesleduji. Co jsem ale viděl na
olympiádě, po technické stránce to bylo na úrovni mužské kopané.
Nevím, jak ale hra vypadá v nižších soutěžích, nedokážu proto srovnávat.

Jan Tr lek by rád postoupil
s Blanskem do vyšší soutěže

Když jsi se objevil v nominované jedenáctce, na jaké místo jsi se
cítil?
Určitě ne na první. Byl bych spokojen s umístěním do sedmého místa.
Já sám bych na první místo dal Michala Šenka. Počítal jsem s tím, že zde
bude sedět místo mne.

Loni nejlepší dorostenec, letos muž. Nevídané. Kam se dá dál posunout?
Myslím, že určitě je kam. Třeba s blanenským týmem. Má určitě na
vyšší soutěž, věřím, že se to povede. Momentálně pro divizi děláme
vše.

Michal je tak trochu tvůj dvorní nahrávač…
Je to pravda, zásoboval mne hodně, určitě nejméně na polovinu mých
branek. Je škoda, že se rozhodl odejít. Samozřejmě mu to ale přeju, že
dostane šanci ve vyšší soutěži. Když se ale rozhodne vrátit, budeme jednoznačně rádi.
(bh)

Novým předsedou OFS Blansko byl
zvolen Vladimír Kristýn
Bohumil Hlaváček
Blansko Minulou sobotu se konala ve
Fotbalové hospůdce v Blansku
volební
valná hromada
OFS Blansko.
Místo odstupujícího Petra Mistra se jeho novým předsedou stal
Vladimír Kristýn z Lipůvky, který
byl na tuto funkci jediným kandidátem.
Těší tě, že jsi byl zvolen ve stejný den, kdy se konala poprvé přímá volba prezidenta republiky?

Těší a současně zavazuje.
V čem vidíš svoje hlavní úkoly?
V prvé řadě je třeba zkvalitnit
práci s mládeží a posílit společenské postavení našeho sportu na
okrese. Vydobýt zpátky pozice,
aby si lidé opět uvědomili, že fotbal je důvěryhodná činnost, která
si zaslouží jejich pozornost a podporu.
Jaké připravuješ konkrétní
kroky?
Je všeobecně známo, že nefungovala komise mládeže, její
činnost byla suplována sekretáři
Jiřím Sychrou a v poslední době

Milošem Jarůškem. Je třeba ji
znovu obsadit, aby začala kvalitně metodicky pracovat. Připraven
pomoci je Jirka Vorlický, i když
předsedou se stát nechce. Myslím,
že je to vhodná osoba, jednat budu
i s dalšími.
Co rozhodčí a delegáti?
Problém je ten, že třeba delegátů je málo. Zatím byli posílání jen
na takzvaná riziková utkání, tedy
derby, boje o postup či sestup nebo
duely oddílů, o kterých se ví, že
se zrovna nemusí. Pokud se týká
rozhodčích, budu dbát na lepší
propojení výkonného výboru s komisí rozhodčích., aby došlo k větší
vzájemné důvěře.

Chystáte nějaký nábor v této
oblasti?
Výkonný výbor, v němž jsem
byl dosud jako místopředseda, o
tom už mnohokrát jednal. U delegátů se nabírat ve velkém nedá,
musí to být osoba, která se ve
fotbale pohybuje dlouho a požívá všeobecnou důvěru a autoritu.
U rozhodčích bych rád oslovil
ty, kteří šli pískat na jiné okresy,
aby se vrátili, myslím, že je na to
vhodná doba.
Budeme se také snažit o to, aby
mladí, kteří na to mají, postupovali výš. Talentovaní mezi nimi
rozhodně jsou. Třeba Hlubinka se
Stryou mladším mají velkou perspektivu.

Vítěz. Cenu čtenářů Zrcadla Blanenska a Boskovicka za rok 2012 získal Tomáš Kleveta z TJ Sloup.
Foto Pavel Novák

