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Poslední krok bývá vždy nejtěžší. A to se i tentokrát potvrdilo, říká trenér Rudolf Krupička

Boskovice jsou hokejovým přeborníkem kraje
Pavel Šmerda

Boskovice - Hokejisté Minervy 
Boskovice slaví velký úspěch. Po 
fi nálové výhře 3:0 na zápasy nad 
Kometou Úvoz se stali vítězi letoš-
ního ročníku krajské ligy. Po dvou 
hladkých výhrách 6:0 a 7:2 soupeř 
z Brna ve třetím duelu „kousal“, ale 
zkušený domácí tým dokázal jeho 
odpor zlomit.

SK Minerva Boskovice - HC 
Kometa Úvoz 6:0 (1:0, 3:0, 2:0), 
Blaha 2, Karný, Šlapanský, Komí-
nek, Tůma. Sestava Boskovic: 
Zrza – Světlík, Provazník, Antoňů, 
Pazdera, Stanček, Maksa – Karný, 
Komínek, Kroupa, Tesař, Šlapan-
ský, Veselý, Honzek, Blaha, Tůma. 
Stav série: 1:0. 

Domácí šli do vedení už v 8. min. 
Vrba neudržel puk a Blaha ho ukli-
dil do odkryté branky. Rozhodující 
úder zasadila Minerva svému sou-
peři ve druhém dějství. Ve 22. min. 
zvýšil střelou pod víko na 2:0 Karný 
a v 26. min. využil přesilovou hru 
Šlapanský, který tečoval Pazdero-
vu střelu. Na 4:0 zvýšil ve 33. min. 
po pěkné kombinační akci Blaha 
a vyhnal hostujícího brankáře na 
střídačku. Minerva ve druhém děj-
ství a na začátku třetí části přežila 
dvě dvojnásobná oslabení a poté 
znovu udeřila. Ve 43. min. potrestal 
neproduktivní Kometu tvrdou stře-
lou Komínek - 5:0. Konečnou podo-
bu skóre stanovil v 54. min. Tůma.

HC Kometa Úvoz – SK Miner-
va Boskovice 2:7 (2:2, 0:1, 0:4), 
Komínek a Veselý 2, Kroupa, Pro-
vazník, Šlapanský. Sestava Bos-

Jana Sotáková z Blanska je halovou mistryní republiky

kovic: Zrza – Světlík, Provazník, 
Buďa, Antoňů, Maksa, Stanček 
– Karný, Komínek, Kroupa, Tesař, 
Šlapanský, Veselý, Honzek, Blaha, 
Pazdera. Stav série: 0:2.

Vstup do zápasu vyšel lépe domá-
cím, kteří se v 5. minutě ujali vedení 
po sérii dorážek v přesilové hře. Ješ-
tě ve stejné minutě vyjel zpoza brány 
Čikl a bekhendem pod břevno zvýšil 
na 2:0. Hosté se z úvodního šoku 
oklepali ve 14. min., kdy využili 
přesilovku pět proti třem. Za minutu 
bylo srovnáno. Tvrdou ránou překo-
nal Filipa Vrbu Provazník. Ve dru-

hém dějství hráli hosté téměř dvanáct 
minut v oslabení, které se jim poda-
řilo přečkat. Ve 37. min. měli naopak 
početní výhodu Boskovičtí. Obrat 
v zápase zařídil Šlapanský. Dokona-
lé K.O. uštědřili hosté svému soupeři 
v závěrečných deseti minutách hry. 
Rozjetý Komínek dostal na útočné 
modré Karného přihrávku a svůj 
samostatný únik zkušeně proměnil 
blafákem pod víko. V 55. minutě 
se sám před gólmanem ocitl Vese-
lý a zakončil mezi betony. O čtyři 
minuty později domácí odvolali gól-
mana a Komínek střelou do prázdné 

branky zvýšil už na 2:6. Konečnou 
podobu skóre dal devět vteřin před 
koncem utkání Veselý. 

SK Minerva Boskovice – HC 
Kometa Úvoz 4:2 (1:0, 2:2, 1:0), 
Buďa, Blaha, Provazník, Veselý. 
Sestava: Zrza – Světlík, Provazník, 
Buďa, Antoňů, Stanček, Maksa – 
Karný, Komínek, Kroupa, Tesař, 
Šlapanský, Veselý, Honzek, Blaha, 
Pazdera. Stav série: 3:0. 

Domácí šli do vedení ve 13. min. 
Po ose Šlapanský - Tesař - Buďa se 
puk dostal k posledně jmenovanému 

a ten překonal brněnského gólmana. 
Hosty držely ve hře přesilovky. Prv-
ní využili ve 24. min. Domácí sice 
o dvě minuty později strhli vedení 
znovu na svoji stranu zásluhou Bla-
hy, ale početní výhoda Komety ve 
33. min. znamenala další vyrovná-
ní. V 38. min. se dočkali i domácí. 
Při přesilovce pět na čtyři se trefi l 
po skvělé přihrávce Komínka Pro-
vazník. Konečnou podobu skóre 
i zápasu dal v samotném závěru 
střelou do prázdné branky při hos-
tující power-play Veselý. Rozpoutal 
tak gejzír radosti na ledě i v hlediš-

ti. „Nečekali jsme tak těžký zápas, 
ale zvládli jsme ho. Ve druhé třetině 
jsme neproměnili dvě jasné šance 
a soupeř pořád zlobil, ale v kabině 
jsme si řekli, že to nepustíme. Náš 
tým je velice zkušený a nenechali 
jsme si vítězství vzít,“ zhodnotil 
průběh utkání trenér Rudolf Kru-
pička. Kapitán Pavel Buďa spolu 
s manažerem Petrem Hrachovinou 
poté převzali z rukou starosty měs-
ta Boskovice Jaroslava Dohnálka 
a předsedy Krajského svazu lední-
ho hokeje v Brně Františka Čefelína 
pohár vítězů. 

Manažer Petr Hrachovina: Manažer Petr Hrachovina: 
Kdybychom nevyhráli, bylo Kdybychom nevyhráli, bylo 

by to velké zklamání by to velké zklamání 
Boskovice -  Jeho rukopis nese letošní vítězná sestava týmu SK Miner-

va Boskovice v krajské hokejové lize. Manažer týmu a brankář Petr Hra-
chovina se tak po třetí m vítězném fi nálovém utkání na ti skové konfe-
renci potutelně usmíval. 

„Samozřejmě jsem hrozně rád, že jsme vyhráli. Jenom škoda, že jsme 
si to nemohli rozdat s Moravskými Budějovicemi, které před začátkem 
play-off  oznámily, že budou hrát baráž o druhou ligu. Chtěli jsme jim 
oplati t loňskou fi nálovou porážku. Je pravda, že po jejich odstoupení 
by pro nás všechny jak jsme tady, tedy hráče, vedení klubu i fanoušky, 
bylo zklamáním, kdybychom soutěž nevyhráli,“ svěřil se Petr Hrachovi-
na, který dostal také otázku na budoucnost boskovického týmu. „Věřím, 
že jsem schopen 90 procent hráčů z letošního kádru oslovit a přemluvit, 
aby pokračovali dál. Ale všechno je o penězích. Jak tedy bude vypadat 
mužstvo v příští  sezoně, na to si musejí fanoušci ještě počkat,“ uvedl. 

A co případné spojení SK Minerva Boskovice a II. liga? „Nikdy neříkej 
nikdy, ale myslím si, že v současné době je to nereálné. Postup sportov-
ní cestou do vyšší soutěže by sice byl možný, ale druhá liga je fi nančně 
hodně náročná záležitost se spoustou zápasů. To už vyžaduje polopro-
fesionální podmínky,“ uzavřel Petr Hrachovina.  (pš) Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Blansko – Týden po senior-
ském halovém bronzu na 60 m 
překážek přidala blanenská atletka 
Jana Sotáková do své sbírky dal-
ší dva cenné kovy. Na své hlavní 
trati získala titul mezi juniorkami 
a pořádně prohnala i specialistky 
sprinterky, když získala stříbro na 
dvoustovce.

„Před šampionátem jsem trénin-
kově startovala v Otrokovicích. Oba 
běhy byly spíše průměrné, ale byl to 
kvalitní trénink a dobré hlavně na 
hlavu. Věděla jsem, že o víkendu 
můžu běžet hodně rychle,“ uvedla 
Sotáková. Její představy se naplnily. 
„Rozběh byl brzy ráno. Měla jsem 
netradičně krajní dráhu, zleva niko-

ho, ale ten závod mi sedl. Po výbor-
ném startu lehký běh, za poslední 
překážkou jsem si mohla dovolit 
téměř dojít do cíle a s časem 8,67 
jasně postoupila,“ pochvalovala si. 
Jak přiznala, ve fi nále se jí až tak 
uvolněně neběželo, přesto vyhrála 
v osobním rekordu 8,63. „Zachráni-
la mne výborná forma,“ myslí si. 

Druhy den nastoupila Jana Sotá-
ková na 200 m s jediným cílem. 
„Ukázat holkám sprinterkám, že 
nejsou zas tak rychlé a pořádně je 
prohnat. O to víc mne překvapil 
nejrychlejší rozběhový čas 25,54,“ 
usmívá se atletka. Ve fi nále do 
posledních metrů bojovala o zla-
to, nakonec ji kamarádka Lucie 

Domská těsně porazila. „O necelou 
desetinku, kterou v hale udělá třeba 
rozdíl drah, jeden špatný krok na 
výběhu zatáčky, prostě maličkost,“ 
mrzí Janu. 

S vyvrcholením halové sezony je 
spokojená. „Hlavní bude léto. Teď 
mne čeká tréninková dřina, nějaké 
soustředění. První závod je pláno-
ván na 7. května. Budu mít snad 
dost času odstranit nejvýraznější 
nedostatky na startu a na náběhu 
a pokud to dobře půjde, může být 
sezona venku dost zajímavá,“ plá-
nuje blanenská překážkářka, která 
v minulém týdnu převzala ocenění 
mezi nejlepšími sportovci města za 
rok 2010. (viz foto) (bh) Foto Josef Mikulášek Foto Josef Mikulášek

Dvě významné regionální šacho-
vé akce čekají v nejbližší době 
milovníky královské hry. Okresní 
šachový turnaj v Lipovci bude mít 
v sobotu 12. března v tamní soko-
lovně na pořadu již svůj patnáctý 
ročník. Hraje se švýcarským systé-
mem 2x15 minut na 9 kol. Prezence 
od 8.15 hod., zahájení v 9 hod. 

Milovníci bleskové šachové hry 
se pak sejdou na svém okresním 
přeboru tradičně ve sloupském 
kulturním domě o týden pozdě-
ji v sobotu 19. března. Začátek je 
v 9 hod., prezence od 8.30 hod. Na 
obě akce srdečně zvou pořadatelé 
z lipoveckého a sloupského šacho-
vého oddílu.  (bh)

Bohumil Hlaváček

Blansko - Běží jedenáctá minuta 
úvodního zápasu prvního jarního 
kola Gambrinus ligy. Zachraňující 
se Zbrojovka hraje proti podobně 
namočené Slavii na jejím stále ještě 
novém svatostánku. Luděk Pernica 
napřahuje ke svému životní střele. 

Luděk Pernica Luděk Pernica 
* 16.6.1990* 16.6.1990

Kariéra: 1995-
2000 Blansko, 
od té doby Brno. 
První trenéři: Hu-
dec, Grim, Padě-
ra, Sedláček, Král, 
Trubák. Oblíbený 

klub: Zbrojovka Brno, FC Ports-
mouth. Jídlo: Kynuté knedlíky od 
maminky, případně svíčková. Pití : 
Kola, na pivo zajdu jen zřídka. 
Herec, herečka: Steven Seagal, 
herečka ne. Hudba: Všechno, jen 
ne dechovka. Jiný sport: Stolní 
tenis, kulečník, rád se dívám na 
snooker a na poker, ten si i občas 
zahraju.

Gól! Blanenský odchovanec posílá 
svůj tým do vedení. Sice je to nako-
nec remíza, ale jméno Pernica se 
skloňuje ve všech médiích. Se sym-
patickým skromným mladým spor-
tovcem se potkáváme v jeho rodném 
Blansku těsně před dalším víkendo-
vým duelem s Mladou Boleslaví.

Opravdu životní branka?
Asi jo, je to pravda. Když jsem 

viděl, že proti mně letí balón, nikdo 
proti mně nejde, zpracoval jsem si 
ho a poslal na bránu. Teď mi spo-
luhráči vyhrožují, že byl ještě únor 
a možná to bude gól měsíce. Každo-
pádně už mne vyzval kapitán Dostá-
lek k příspěvku do pokladny za to, 
že jsem byl v sestavě kola. 

Třetí  gól v sedmém ligovém 
zápase, to je slušné procento úspěš-
nosti . Obránce. Není tě v defenzivě 
škoda?

Je to opravdu spíše náhoda. Prv-
ní dvě branky byly takové dorážky, 
nepřeceňoval bych to. Tato byla asi 
fakt dobrá, párkrát jsem se na ni 
kouknul. Ale jinak se na sebe nedí-
vám rád.

Měl jsi více než půlroční pauzu 
zaviněnou zraněním…

Bohužel jsem si v letní přípravě 
zlomil zánártní kůstku po špatném 

došlápnutí. Dva měsíce jsem měl 
sádru, pak chodil o berlích a na lavič-
ku se dostal až na poslední podzimí 
zápas. Snad to doženu, vstup do ligy 
byl dobrý a nyní jsem rád, že jsem se 
snad úspěšně vrátil.

Zkoušeli tě i v reprezentaci do 21 
let…

Právě. Zranění to zastavilo, snad 
ještě není vše ztraceno, v té katego-
rii jsem pořád. Třeba se mi povede 
na sebe znovu upozornit.

Vraťme se k zápasu na Slavii. 
Nešel vyhrát?

Právě! Bylo to dobře rozehrané, 
škoda.

Ihned po zápase se hodně mlu-
vilo a psalo o „mladých puškách“ 

v brněnské obraně. Bude to fungo-
vat?

V Praze to šlo. Chyby tam byly, 
ale ustáli jsme to. Uvidíme.

Zachrání tedy s takovým kád-
rem, bez výraznějších posil, Zbro-
jovka pro Brno první ligu?

Určitě pro to uděláme maximum. 
Podle mne vedení zvolilo správnou 
cestu. Zimní příprava byla dobrá. Po 
trénincích v Ivanovicích a soustředě-
ní v Luhačovicích jsme odletěli do 
Turecka. Já se ocitnul v letadle,  při-
znám, podruhé v životě, předtím jen 
jako kluk s rodiči do Bulharska. Před 
deseti lety. V přípravě jsem si tam 
docela zahrál, soupeři byli solidní. 

Brno má podle všeho oprav-
du vražedný los v prvních jarních 
kolech…

To je pravda, snad se s tím ale 
popereme. Budeme se snažit urvat 
co nejvíc bodů. 

Jsi ještě Blanenšťák nebo už se 
cítí š víc jako Brňák?

To první určitě. I když už ale 
v Brně trávím dost času, mám 
tam přítelkyni, přespávám větši-
nou u ní nebo kamarádů, k nám se 
dostávám čím dál tím méně. Asi to 
časem dopadne tak, že se přestěhuju. 
 Pokračování na str. 10

Luděk Pernica se zabydlel v základní sestavě Zbrojovky

 Foto Boris Keka Foto Boris Keka


