
na juniorský svět v Barceloně mě 
těší,“ byla spokojená.

Jana s vynikajícím výsledkem 
zejména v matematice stihla již 
v květnu odmaturovat. „Docela 
mi pomohlo, že jsem se už mohla 
soustředit jenom na běhání a od 

ostatních povinností jsem měla 
klid. Prakticky od maturity jsem si 
v každém závodě dělala osobáky. 
Ale běhala jsem téměř stejné vý-
kony, akorát v různých podmín-
kách - jednou 2,5 metru protivítr, 
podruhé asi 12 stupňů, po osmi 
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Blanenským postup
nakonec nevyšel

Oznámení Vážení triatlonisté a fanoušci, je nám to velice 
líto, ale vzhledem k tomu, že nejsme schopni splnit požadavky policie 
a odboru dopravy pro uspořádání Vysočanského triatlonu (21. 7. 2012), 
rozhodli jsme se tento závod zrušit. Na vině je nový silniční zákon, který 
pravděpodobně zničí všechny menší amatérské závody, zejména silniční 
cyklis  ku, triatlony a duatlony. Letošní triatlon měl být vrcholem našeho 
šestnác  letého snažení, protože zájem o tento sport stoupá. Loňský 
počet 170 závodníků naznačoval, že tento počet zájemců bude navýšen 
i letos. Je to veliká škoda.  Pořadatelé Sport Clubu Ráječko a Vysočan

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - Je-
den gól v Kyjově by nakonec stačil, 
tam to ale bylo těžké. Remíza proti 
Kuřimi doma, v Bzenci a spous-
ty dalších na podzim, prohra ve 
Zbýšově. To všechno se nakonec 
sečetlo tak, že vytoužený postup do 
divize Blansku těsně nevyšel. A to 
Vracov jen remizoval v Kuřimi 
v posledním kole. Svěřenci Micha-
la Kuglera ale přesto soutěž absol-
vovali se vztyčenou hlavou. Herní 
projev mužstva je příslibem do bu-
doucnosti, stejně jako jeho složení. 
Jarní posílení zkušenými matadory 
Crhákem a Maškou se ukázalo jako 
správné, pověstný krůček ale nako-
nec přece jenom chyběl.

Ráječko i Boskovice prošly jar-
ní částí podobně jako podzimní, 
hrály v poklidném středu. Naopak 
Rájeckým se nepodařilo napravit 
zpackaný podzim a i přes snahu 
o záchranu v soutěži se jim tato 
nepovedla. V příští sezóně tedy 
bude ve všech krajských soutěžích 
po třech celcích z našeho okresu. 

V krajském přeboru Blansko, Bos-
kovice a Ráječko, v I.A třídě Boři-
tov, Rájec-Jestřebí a Kunštát, v I.B 
třídě pak Lipovec, Černá Hora 
a blanenské béčko, vítěz okresní-
ho přeboru. 

V posledním kole, před ná-
vštěvou 700 diváků, ani jeden 
z týmů Kyjova i Blanska nedo-
kázal vstřelit branku. Blíže k ní 
byli v první půli domácí, hosté 
však dokázali udržet čisté konto. 
Po změně stran již oběma týmům 
došly síly ke vstřelení potřebné 
rozhodující branky a rozešly se po 
bezbrankové remíze. Boskovice 
i Rájec se loučily prohrami. Na tři 
body tak nakonec dosáhlo v neděl-
ní dohrávce jen Ráječko.

Výsledky posledního kola: 
FC Kyjov 1919 – FK Apos 

Blansko 0:0. Blansko: Bednář - 
Šíp, Maška (69. Cupal), Bubení-
ček, Jarůšek (84. Pernica) - Beneš, 
Zouhar, Janda, Doležel, Šenk (81. 
Martinec) - Crhák. 

FK IE Znojmo – FC Bosko-
vice 3:1 (2:1). Müller. Bosko-
vice: Švéda - Müller, Vykoukal, 

Šafařík., Horák Jakub – Adamec, 
Přikryl, Preč, Stara, Fojt L. (53. 
Blaha) - Janíček,

FC Ivančice – MKZ Rájec-
Jestřebí 3:0 (2:0). Rájec: Sova 
- Palkaninec, Čepa, Štrof, Svobo-
da, Sedlák, Skácel, Mazal, Hájek 
- Macháček, Pavlíček. 

SK Olympia Ráječko – FC 
Moravský Krumlov 2:1 (1:1), 
Lajcman, Žilka. Ráječko: Trubák 
- Kopecký, Bartoš, Plch, Neděla 
- Štrajt (88. Hlaváček), Sígl (66. 
Žůrek), Žilka, Lajcman - Sehnal 
J., Sehnal M.
  1.  Vracov  30  19  6  5  74:33  63
  2.  Blansko  30  17  10  3  62:27  61
  3.  Kyjov  30  18  6  6  60:25  60
  4.  Znojmo  30  17  5  8  65:45  56
  5.  Bzenec  30  17  3  10  55:32  54
  6.  M. Krumlov  30  16  5  9  40:30  53
  7.  Rousínov  30  14  6  10  45:33  48
  8.  Ráječko  30  13  5  12  43:44  44
  9.  Novosedly  30  10  6  14  33:50  36
  10.  Boskovice  30  9  8  13  51:64  35
  11.  Ivančice  30  9  7  14  46:43  34
  12.  Kuřim  30  8  9  13  46:55  33
  13.  Rajhrad  30  7  7  16  39:63  28
  14.  Podivín  30  8  4  18  48:77  28
  15.  Zbýšov  30  7  4  19  30:60  25
  16.  Rájec  30  3  5  22  21:77  14

Bořitov se zachránil. Tento fakt 
byl známý již od předchozího týd-
ne a nezměnila na něm nic ani pro-
hra s postupujícími Bosonohami. 

Poslední kolo: Sokol Bořitov – 
FK SK Bosonohy 2:4 (0:2), Kolá-
ček, Šmerda.  (bh)
  1.  Bosonohy  26  15  7  4  58:41  52
  2.  Vojkovice  26  16  3  7  51:28  51
  3.  Slavkov  26  14  2  10  59:45  44
  4.  Líšeň B  26  13  4  9  52:44  43
  5.  Dobšice  26  10  10  6  56:42  40
  6.  Šaratice  26  11  7  8  51:40  40
  7.  Miroslav  26  11  6  9  35:31  39
  8.  Slovan  26  8  11  7  60:48  35
  9.  Jevišovice  26  10  5  11  33:37  35
  10.  Šlapanice  26  8  10  8  36:34  34
  11.  Bořitov  26  7  6  13  45:59  27
  12.  Hrušovany  26  7  5  14  34:52  26
  13.  Čebín  26  5  7  14  22:41  22
  14.  Mikulov  26  4  3  19  30:80  15

Desetibodový náskok. Takovou 
podobu má nakonec jasné vítěz-
ství FK Kunštát v I.B třídě. V po-
sledním kole jej potvrdil výhrou 
v Drnovicích. 

Poslední kolo: FK Drnovice – 
Kunštát 2:3 (1:1), Bednář, Boček, 
Španěl. Lipovec – Černá Hora 
10:0 (5:0); Zouhar 4, Horáček 3, 
Sedlák 2, Musil.
  1.  Kunštát  26  17  4  5  52:27  55
  2.  Bohdalice  26  13  6  7  63:50  45
  3.  Kohoutovice  26  13  2  11  51:35  41
  4.  Medlánky  26  10  9  7  43:33  39
  5.  Rousínov B  26  11  6  9  35:32  39
  6.  Tišnov  26  11  4  11  42:45  37
  7.  Švábenice  26  10  6  10  53:40  36
  8.  Lipovec  26  11  3  12  50:47  36
  9.  Ivanovice  26  10  3  13  35:40  33
  10.  Svratka  26  10  3  13  36:50  33
  11.  Černá Hora  26  9  4  13  37:54  31
  12.  Ochoz  26  8  6  12  32:42  30
  13.  V. Bítýška  26  10  3  13  36:48  30
  14.  Drnovice  26  6  7  13  31:53  25

Trofej putuje do Polska

Memoriál Miroslava Krabičky. Tradiční turnaj mladších žáků, který 
má již několik let punc mezinárodního, měl letos v Blansku zahranič-
ního vítěze. Stal se jím celek Konfeks Legnica, který ve fi nále porazil 
SK Líšeň. Domácí FK obsadil tře   místo (na snímku se z gólu raduje 
talentovaný Radim Ševčík). Foto Josef Mikulášek

I.A 

I.B 

Blansko - Že by v blanenském 
oddíle vyšla nová hvězda na pla-
veckém nebi, která by nahradila 
odcházejícího Dominika Špačka? 
Řeč je o čtrnáctileté plavkyni Petře 
Pokorné, která se úspěšně předved-
la na víkendovém Mistrovství ČR 
staršího žactva v Českých Budě-
jovicích. I když nestála na stup-
ních vítězů, jako medailová stálice 
Dominik Špaček, její vynikající 
osobní rekordy ji posunuly ve vý-
sledkové listině do první osmičky 
nejlepších plavců ČR, a to ve všech 

pěti startech. Na 200 m znak skon-
čila dokonce těsně pod stupni ví-
tězů na čtvrtém místě a na stovce 
prsa dohmátla pátá. 

Vraťme se ale k blanenskému fe-
noménu Dominiku Špačkovi. Ten 
startoval na šampionátu v Českých 
Budějovicích naposled v barvách 
blanenského oddílu. Od září totiž 
nastupuje na profesionální dráhu 
do Komety Brno. Své sedmileté 
působení v ASK Blansko zakončil 
více než dobře. V nejvyšší české 
plavecké soutěži vybojoval pro svůj 

mateřský oddíl, bohužel naposled, 
dvě zlaté a dvě bronzové medaile. 
Mistrem republiky se stal na stovce 
a dvoustovce prsa a bronzový byl 
na 200 a 400 m polohově. I když 
se vítězství v prsových disciplínách 
od něho víceméně očekávalo, přes-
to jeho časy byly tak vynikající, že 
nechal své soupeře za sebou téměř 
o pět sekund a navíc splnil přede-
psané limity pro postup do junior-
ské reprezentace pro rok 2013. Dva 
výše jmenované plavce doprovodily 
na šampionát také Hana Kopřivová 

a Tomáš Chemčuk. Hana Kopřivo-
vá se představila v pěti disciplínách 
a nejlépe se jí povedla dvoustovka 
motýlkem, která jí vynesla desátou 
příčku. Tomáš Chemčuk startoval 
pouze na dvoustovce prsa a dopla-
val jedenadvacátý. I to je však pro 
něho velký úspěch, neboť se výraz-
ně zlepšil především v prsových 
disciplínách, a jeho čas z krajského 
přeboru konečně po čtyřleté pauze 
stačil na kvalifi kaci na MČR. 

Je třeba se zmínit, že souběžně 
se šampionátem staršího žactva 

v Českých Budějovicích, probíha-
la v Prostějově stejná soutěž, ale 
v kategorii mladšího žactva. I zde 
měl blanenský oddíl své zástupce. 
Zdeněk Kocián se představil na 
čtyřstovce kraul a doplaval čty-
řiadvacátý, Viktorii Grmelovou 
jsme zase mohli vidět na startu 
stovky motýlkem, kde dohmátla 
šestnáctá. Jedinou medaili, která 
měla bronzovou hodnotu, získala 
v Prostějově boskovická plavkyně 
Andrea Husovská v disciplíně 100 
m prsa. (vv)

Dominik Špaček opět dvojnásobným mistrem republiky

V závěrečném kole okresního 
přeboru se již o nic zásadního ne-
hrálo. Blanenské béčko si ale určitě 
nepřestavovalo, že se bude loučit 
s výbornou sezonou domácí po-
rážkou s Letovicemi. Sloup se na 
výhru v derby se Šošůvkou nadřel, 
rozhodnout musel nakonec veterán 
Nečas ve svém posledním zápase 
v domácím dresu.

Poslední kolo: Jedovnice – Bo-
skovice B 2:1 (0:0), Borek, Per-
nica – Vybíhal. Doubravice – Dr-
novice 2:2 (2:0), Vladík, Kuběna 
Martin – Komárek, Haničinec M., 
ČK: Kuběna – Haničinec J. Ska-
lice – Vysočany 0:2 (0:2), Slouka 
J. 2. Sloup – Šošůvka 1:0 (0:0), 
Nečas. Blansko B – Letovice 2:4 
(2:2), Kunc, Rek – Hlaváček 2, 
Kaderka 2. Olešnice – Rudice 1:0 
(1:0), Kubíček Michal, Kořenec – 
Olomučany 3:1 (3:1), Ševčík P., 
Meluzín, Novotný – Vrbecký, ČK: 
Horváth (O).  (bh)
  1.  Blansko B  26  18  4  4  78:34  58
  2.  Sloup  26  18  4  4  72:34  58
  3.  Olešnice  26  12  8  6  51:42  44 
  4.  Boskovice B  26  12  4  10  64:44  40 
  5.  Rudice  26  11  7  8  42:46  40
  6.  Doubravice  26  12  3  11  40:45  39 
  7.  Kořenec  26  11  5  10  48:42  38
  8.  Olomučany  26  11  5  10  40:47  38 
  9.  Jedovnice  26  9  9  8  43:34  36
  10.  Drnovice  26  10  6  10  60:58  36 
  11.  Vysočany  26  9  3  14  47:51  30 
  12.  Šošůvka  26  7  3  16  40:66  24 
  13.  Letovice  26  5  6  15  34:56  21 
  14.  Skalice  26  2  3  21  24:84  9

II. 

Bohumil Hlaváček

Vyškov, Praha - Blanenská at-
letka závodící momentálně v dresu 
Olympu Brno Jana Sotáková má 
formu. Na mistrovství republiky 
dospělých ve Vyškově získala na 
trati 110 m překážek bronz, na ju-
niorském v Praze již cinklo zlato. 
Na obou závodech potvrdila limit 
mistrovství světa juniorů do Bar-
celony.

Ve Vyškově ji předstihly jen 
olympioničky Lucie Škrobáková 
a Zuzana Hejnová. Třetí Sotáko-
vá zaběhla kvalitní osobní rekord 
13,75 s. „I když jsem zrovna ne-
byla v ideální formě a pohodě, tak 
jsem v rozběhu běžela jen tři se-
tiny od limitu. Druhý běh na pře-
kážkách mám vždycky lepší, proto 
jsem do fi nále šla poměrně klidná. 
Odběhla jsem tam hodně dob-
rý závod a byl z toho super čas. 
Bronzová medaile na dospělých 
a zejména pohodlně splněný limit 

Atletka Jana Sotáková se chystá do Barcelony
hodinách cestování den předem na 
mezistátku v dešti,“ uvedla. 

Na juniorském šampionátu si 
Sotáková doběhla pro suverénní 
vítězství ve velmi kvalitním čase 
13,66 s. „Rozběh bylo vícemé-
ně rozcvičení, chtěla jsem běžet 
rychle, ale opět jsem si kopla do 
překážky a pak už jenom uvolněně 
doběhla za 13,81 s. Finále bylo už 
hodinu poté, což je pro mě ideální 
čas. Nicméně chtěla jsem, možná 
až příliš, běžet hodně dobře, takže 
jsem se pokusila jít hned ze začát-
ku trochu razantněji, změnila jsem 
trochu pozici v blocích a bohužel to 
nevyšlo úplně podle představ, tak-
že jsem se s tím srovnávala až do 
půlky tratě,“ popsala začátek fi nále. 
Pak už našla svůj rytmus a i když 
kolem sebe neměla žádné soupeř-
ky, zkusila ještě víc zabrat. „Druhá 
polovina trati se mi hodně povedla, 
čemuž čas docela odpovídá. Tuhle 
sezonu se mi konečně vyplácí po-
někud změněná technika překážek, 

která se ovšem musí ještě uležet 
a vyběhat. Můžu se spolehnout 
na skvělé startovní reakce kolem 
0,130 s,“ myslí si. Jak dodala, po-
řád je ale v stádiu, kdy na překáž-
kách dokáže všechny věci udělat už 
téměř dobře. Zatím se jí to ale ne-
povedlo předvést v jediném běhu. 
„Chce to čas, ale doufám, že se mi 
ty nejvýraznější nedostatky podaří 
odstranit ještě do Barcelony. Můj 
cíl na MSJ je zaběhnout si osobák, 
takže doufám, že mi forma vydrží, 
podaří se mi ještě vylepšit techniku 
a budu mít i trochu štěstí. Ale jsou 
to překážky, takže tam se může stát 
cokoliv. Hlavně věřím, že v příští 
sezoně už se ten obrovský pokrok, 
který se mnou Vláďa Kučera udě-
lal, doopravdy projeví a že budu 
začínat tam, kde letos skončím,“ 
těší se na další závody Jana Sotáko-
vá. V Barceloně by měla nastoupit 
13. července v dopoledním rozbě-
hu. „Je jenom na mně, kolikrát si 
tam ještě zaběhnu,“ přeje si. Foto archiv Jany Sotákové Foto archiv Jany Sotákové

Tomášková opět první. Po star-
tu v Maďarsku, kde po pádu zá-
vod nedokončila, si motocyklová 
závodnice Romana Tomášková 
v rámci přípravy na další boje 
v seriálu Alpe Adria v Mostě za-
jela druhý závod Poháru ČSMS 
na Slovakiaringu. O tom, že to 
byla příprava více než úspěšná, 
svědčí nejen první místo v cíli 
s náskokem více než 21sekund, 
ale i její průměrná rychlost v zá-
vodě 137,715 km/h. Po odjetých 
dvou závodech Poháru ČSMS 
je Romana na prvním místě 
s plným počtem bodů a velkou 
nadějí na celkové vítězství. (vj)
 Foto Vladimír Jirůšek

Blanenš   biketrialisté se 
nominovali na mistrovství světa

Březová, Blansko - O minulém víkendu se v Březové u Sokolova 
konal další díl seriálu Vema mistrovství republiky, který byl zároveň 
poslední možností nominovat se na mistrovství světa v biketrialu. Jak 
už si blanenští příznivci sportu zvykli, každoročně město má v tomto 
vrcholném podniku svoje zástupce. Václav Kolář startující v kategorii 
Elite má svoji účast jistou, ne-li povinnou, toho se nominace již netýká. 
Senior Martin Kakáč si svoji účast potvrdil jak v seriálu mistrovství ČR, 
tak výkonem na ME, a tak ani on nebude na světě letos chybět. Junior 
Václav Gryc si jednak nominaci jednoznačně vyjel, ale hlavně po vý-
sledku z ME bude patřit ke kandidátům na jednu z medailí. Také Ondřej 
Šenk se vešel do reprezentačního týmu, ale letos ji odmítl, proto bude 
na světě chybět. Letošní mistrovství světa má tři podniky. Startuje ve 
francouzském Salou, druhý závod hostí španělská (katalánská) Igualada 
a závěr patří italskému Sonicu.  (jak, bh)

V předposledním kole poukaz na 
bowling připadl Zdeňku Horákovi 
staršímu z Ostrova (24 bodů), v závě-
rečném Zdeňce Močičkové z Letovic 
za 26 bodů. První tři v celkovém pořa-
dí mohou nakontaktovat naši redakci 
ohledně předání výhry. Kompletní 
výsledky na www.zrcadlo.net. 

Konečné pořadí: 1. Horák Z. ml. 
(Ostrov) 153, 2. Urbánek J.(Vilémo-
vice) 151, 3. Škaroupka M. (Olomu-
čany) 148, 4. Močičková Z. (Letovice) 
144, 5. Horák Z. st. (Ostrov) 144, 6. 
Kala J.(Rájec) 143, 7. Němec F.(Ráj-
ečko) 140, 8. Musil M. (Křtiny) 138, 
9. Škaroupková L. (Ráječko) 137, 10. 
Adamcová L. (Kotvrdovice) 136.
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