Pozvánka
Letošní již 15. ročník vyhlášení ankety Nejlepší sportovec
města Blanska proběhne na kuželně TJ ČKD Blansko ve

SPORT

čtvrtek 26. ledna od 16 hodin. Vyhlášeno bude nejlep-

www.zrcadlo.net

ších 10 jednotlivců, 3 nejúspěšnější sportovní kolek vy
a 3 trenérské osobnos uplynulého roku.

Ceremoniál vyhlašování nejlepších fotbalistů okresu se letos v Blansku mimořádně vydařil

Na trůn usedli Jan Sehnal a Romana Čtvrtníčková
Na ceremoniálu se bavili i ti, kteří na něj přišli jako na kulturní akci.
Jan Mlčoch, alias Karel Gott Revival a adamovská zpěvačka Adéla
Grimová obecenstvo nadchli, zaujala i barmanská show a několik
vystoupení blanenských cvičenek.
Moderoval Vladimír Vlach, známý
z televizního vyhlašování losování
Sportky. Při rozlepování obálek se
vystřídali politici, sponzoři, fot-

Bohumil Hlaváček
Pokračování ze str. 1
Blansko - Mnohé podobné televizní pořady by se mohly bez nadsázky v Blansku něčemu přiučit.
Za zmínku stojí také určitě fakt, že
se tentokrát dostavili osobně všichni vyhodnocení, aby převzali cenu,
nikdo nikoho nezastupoval. Pomyslnou třešničkou na dortu byla
předtočená videoprojekce zdravic
předních českých umělců, kteří ve
svých vstupech jmenovitě oceněným gratulovali.
Jak již se stalo tradicí, nejvíce
prvních míst posbírali zástupci blanenského a boskovického oddílu.
Na nejvyšší ocenění ale tentokrát
nedosáhli. Králem okresních fotbalových trávníků byl vyhlášen Jan
Sehnal z Ráječka, hráč stejného
oddílu Martin Bartoš převzal cenu
čtenářů Zrcadla Blanenska a Boskovicka a po levici Sehnala usedla
na trůn jako nejlepší žena fotbalistka Romana Čtvrtníčková z Rakovce Kotvrdovice. Novopečená
královna měla náročný program.
Musela časově zvládnout i svůj
maturitní ples. Ten se naštěstí pro
ni konal v protějším Dělnickém
domě.
Roli favorita v kategorii trenér
roku potvrdil blanenský Jiří Pokoj.
Kouč dorostenců, kteří suverénním
způsobem vyhráli krajský přebor
a po podzimu jsou v popředí divize, byl evidentně dojatý. „Jsem
moc rád. Děkuju svým kluků, myslím, že se sešla mimořádná parta,“

baloví funkcionáři i hráči, mezi
nimiž nechyběl ani brankář Jaromír Blažek, který začínal s kopanou v Blansku. Překvapení čekalo
starostu Lubomíra Toufara, který
v obálce jméno prvního nenašel.
Díky vtipnému nápadu ho nahradila z plátna kina Adéla Gondíková,
která jméno Honzy Sehnala oznámila. Večer ukončil raut za doprovodu cimbálu v předsálí kina.

Fotbalista roku 2011

Cenu Janu Sehnalovi předali starosta Blanska Lubomír Toufar (vlevo) a Jaromír Blažek.
řekl. Jeden z nich převzal zaslouženě cenu pro nejlepšího dorostence.
Jan Trtílek je mimořádným střeleckým talentem, se kterým už počítá
trenér mužů Michal Kugler na testování v zimní přípravě. Nejlepší
starší žák brankář Jan Matuška, syn
legendárního rudického kanonýra,
prošel rovněž blanenskými mládežnickými týmy.
Jakub Hlubinka ze Suchého byl
vyhodnocen jako nejlepší rozhodčí. Moderátor se ho optal, jak je
daleko s angličtinou. Znamená to,
že má zálusk na pískání mezinárodních zápasů? „Každý má velké

plány. Momentálně jsem zařazen
do výcvikového programu rozhodčích, v něm po nás angličtinu
chtějí,“ smál se Jakub Hlubinka.
Připustil, že by ho lákalo řídit ligu.
„Ale jsem skromnější. Když se dostanu třeba do divize nebo MSFL,
budu spokojen,“ připustil bratr nastupující cyklistické hvězdy Nikoly
Hlubinkové.
Jiřího Vorlického, který získal
ocenění jako osobnost roku, potěšila samozřejmě i první místa synů.
Jiřího juniora mezi mladšími žáky,
Lukáše v kategorii přípravek. „Nepřeceňuji to ale, teprve čas ukáže.
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Možnost dalšího rozvoje jim jako
rodiče samozřejmě chceme v maximální možné výši dát,“ uvedl.
Oba boskovičtí talenti již jezdí na
vybrané turnaje i do Zbrojovky
Brno, o Lukáše je zájem i z nejprestižnějších klubů. „Do konce
žákovské kategorie bych je však
rád udržel v Boskovicích. Pokud
nebude nutné, aby přestoupili, rád
bych dohlížel na jejich růst sám.
My bychom chtěli, aby pro ně nebyl fotbal na prvním místě, aby tam
byla rodina, škola a zdraví,“ usmíval se hrdý otec, který je pro kluky
největším vzorem.

1. Jan Sehnal (SK OLYMPIA RÁJEČKO)
2. Mar n Sehnal (FK APOS BLANSKO)
3. Antonín Preč (FC BOSKOVICE)
4. Radek Bezděk (SOKOL BOŘITOV)
5. Mar n Bartoš (SK OLYMPIA RÁJEČKO)
6. Radim Bubeníček (FK APOS BLANSKO)
7. Aleš Petržel (TJ SLOUP)
8. Ivo Loukota (FK KUNŠTÁT)
9. Michal Šenk (FK APOS BLANSKO)
10. Michal Zouhar (SOKOL LIPOVEC)
11. Vítězslav Kotásek (ASK LIPŮVKA)

Fotbalistka roku 2011
Romana Čtvrtníčková (RAKOVEC KOTVRDOVICE)
Dorostenec roku 2011: Jan Tr lek (FK APOS BLANSKO)
Starší žák roku 2011: Jan Matuška (RUDICE)
Mladší žák roku 2011: Jiří Vorlický mladší (FC BOSKOVICE)
Hráč přípravky roku 2011: Lukáš Vorlický (FC BOSKOVICE)
Osobnost roku 2011: Jiří Vorlický (FC BOSKOVICE)
Trenér roku 2011: Jiří Pokoj st. (FK APOS BLANSKO DOROST)
Rozhodčí roku 2011: Jakub Hlubinka (SUCHÝ)

Cena čtenářů Zrcadla Blanenska a Boskovicka:
Mar n Bartoš (SK OLYMPIA RÁJEČKO)

1 Trenér roku. Kouč dorostenců Blanska Jiří Pokoj získal cenu pro nejlepšího trenéra. 2 Mládí vpřed. Rozhodčím roku byl vyhlášen Jakub Hlubinka. 3 Cena čtenářů. Nejvíce hlasů dostal v hlasování čtenářů Zrcadla Mar n Bartoš
z Ráječka. 4 Triumf. Otec a synové Vorlič získali tři ocenění.
3x foto Bohumil Hlaváček a Vladimír Kristýn

Přestupová bomba: Sehnal míří do Ráječka
Bohumil Hlaváček
Blanensko a Boskovicko Všechna čtyři mužstva našeho regionu v krajském přeboru naplno
makají v zimní přípravě, hrají se
první turnajová i přátelská utkání. Mění se i soupisky. Velké eso
z rukávu vytáhli funkcionáři Ráječka, kteří přetáhli z hostování
v Blansku jedovnického Martina
Sehnala.
Áčko Blanska trénuje pod vedením Michala Kuglera od začátku ledna. Ten potvrdil Sehnalův
odchod. „Velice mne to mrzí, ale
Martinovy důvody chápu. Součástí nabídky byla i zajímavá práce
a to se v dnešní době neodmítá,“
pokyvuje hlavou. Otazníky visí
rovněž nad Hájkem a Kolářem.
První z nich by kvůli pracovnímu
vytížení rád hrál již jen v nižší
soutěži, druhého láká Rakousko.
Jasno není ani u Farníka, o kterého by Kugler stál, ale jenž zvažuje
prodloužení hostování ve Vyškově.
„Kdo nakonec do mužstva přijde,
ještě není jasno, náš nový manažer
na tom ve spolupráci s výborem
intenzivně pracuje, někoho ale již
předjednaného máme,“ dodal.
Tým má za sebou zápasovou
premiéru na turnaji v Líšni. V sobotu tam prohrál s divizní Bystrcí 0:4. „Zjistil jsem, že kondičně
jsme připravení dobře, herně byl
ale protivník lepší a vyhrál zaslouženě. Naše sestava byla značně

Přestupová bomba. Mar n Sehnal, který byl v anketě vyhlášen jako druhý
v pořadí, míří do Olympie Ráječko.
Foto Bohumil Hlaváček
kombinovaná, přesto mne zejména hra obrany potěšila. Líbil se mi
i gólman Juran,“ zhodnotil zápas
kouč Kugler.
Hlavním trumfem Ráječka
bude pro jaro již zmíněný Martin
Sehnal. Jinou výraznější posilu zatím trenér Lubomír Zapletal nemá.
„Počítat už nemůžeme s dlouholetým kapitánem Josefem Maškou, který ukončení činnosti od
jara avizoval. Skončil u nás také
gólman Rettegy, do Rakouska se
chystá Petr Starý,“ prozradil odchody. Jak uvedl, rád by do sestavy postupně zabudovával některé
hráče béčka a dorostence. Také

Ráječko bude hrát turnaj v Líšni.
„Ale na rozdíl od Blansko takzvaný béčkový, kde hrají týmy nižších
krajských soutěží. Loni se nám to
osvědčilo,“ poznamenal
Také Boskovice budou muset
zvolit pro jaro nového kapitána.
„Pavel Martínek se rozhodl skončit, jak vysvětlil, má jiné priority
než fotbal. Jeho rozhodnutí musíme respektovat, avizoval je dlouho
dopředu. Obejít se budeme muset
také bez Ošlejška, i jeho zlákaly
rakouské peníze,“ prozradil prezident klubu Jiří Vorlický. Ten
očekává návrat hráčů, kteří dlouhodoběji laborovali se zraněními.

I on počítá s dalšími dorostenci,
kterým chce dát šanci v prvním
mužstvu. Návrat do sestavy nevylučuje ani on osobně, angažmá
v Březové skončil. Boskovice
budou hrát v zimě domácí turnaj
Dahepo Cup.
Nový trenér Rájce-Jestřebí
Jaroslav Málek buduje nový tým.
„Několik hráčů odešlo s duem Záleský a Bureš do Slatiny, bohužel
měli tak postavené smlouvy a my
je musíme pustit. Hrát u nás nebudou ani dvě hlavní opory Macík
a Ostrý. Kam mají namířeno, netuším,“ uvedl. Podařil se mu ale
husarský kousek. K návratu do
Rájce přemluvil jednoho z nejlepších hráčů klubové historie Ondřeje Čepu. „Jeho uvolnění z angažmá v Černé Hoře je domluveno,“
je spokojen s posilou, která určitě
naláká diváky. Kopačky se rozhodl po dvouleté pauze obout také
další velezkušený stoper Radek
Pavlík, brankář Polák nakonec
zůstal ve Sloupu. „Z podzimního
kádru můžeme počítat například
se Sedlákem, Holým či Macháčkem, zbytek budeme doplňovat
z dorostenců. Někoho dalšího ale
ještě určitě budeme potřebovat,
intenzivně se na tom pracuje. Uvidíme, kdo bude volný až ostatní
budou uzavírat soupisky,“ plánuje
Málek, který by rád pro Rájec zachoval krajský přebor. Tým se na
žádný turnaj nepřihlásil, přípravné
zápasy ale již má sjednány.

Fotbalista okresu 2011
očekává narození potomka
Blansko - Jan Sehnal, fotbalista
okresu Blansko 2011, dosáhl na podobné ocenění poprvé v životě.
Je to pravda?
Určitě. I když jsem se dostal několikrát do první jedenáctky, první
jsem nebyl nikdy.
Čemu to přičítáš?
Ani nevím. Myslím, že jsem
nijak výjimečný rok neměl. Možná pomohlo to, že loňský suverénní vítěz a asi nejlepší současný
okresní fotbalista Bednář už hraje
v Olomouci a nebyl tak do ankety
zařazen.
Rok 2011 byl pro tebe ještě něčím výjimečný…
Ano. Začátkem července jsem se

oženil, stylově na hřišti v Ráječku.
A teď čekáme narození potomka.
Bude to kluk, už se těším, jak Lukášovi nazuju první kopačky.
V Ráječku kopeš s bratrem Vítkem, teď přibude tře Sehnal,
Mar n…
Moc se těším. Do televizního
rozhovoru po derby s Blanskem
jsem řekl, že jsme spolu nikdy nehráli. To se teď napraví. Věřím, že
dá za Ráječko hodně branek.
Dovol mi, abych jménem čtenářů Zrcadla pogratuloval k prvenství a popřál hodně úspěchů…
Děkuji, věřím, že bude všechno
vycházet aspoň tak, jako doposud.
Bohumil Hlaváček

Opory. Ráječko bude silné. Zleva posila do útoku Mar n Sehnal a stávající
pilíře sestavy Mar n Bartoš a Jan Sehnal.
Foto Bohumil Hlaváček

