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Sportovní komise na radnicích největších měst regionu vyhlásily výsledky tradičních anket

Sportovci Blanska a Boskovic přijali ocenění

KAM ZA SPORTEM

Bohumil Hlaváček

Blansko, Boskovice - V průběhu 
uplynulého týdne se konaly hned 
dva slavnostní akty. V tradičním 
prostředí kuželny TJ ČKD převzali 
slavnostní ocenění včetně krásných 
plaket od Valéra Kováče nejlepší 
sportovci, trenéři a kolektivy města 
Blanska za uplynulý rok. 

V sobotu se pak podobná slav-
nost odehrála na plesu sportovců 
v boskovickém zámeckém skle-
níku. V obou případech nevyhla-
šovaly sportovní komise pořadí, 
ceny byly předávány podle abe-
cedy. Dostalo se i na osobnosti 
nedávné minulosti - v Blansku 
to byl Jaromír Novák, dlouhole-
tý hráč například kopané, trenér 
a funkcionář, v Boskovicích pak 
Čestmír Sekanina. Boskovice.  Foto adam.sBoskovice.  Foto adam.s

Nejlepší sportovci města BlanskoNejlepší sportovci města Blansko
Bohumil Bašný, TP TJ ČKD Blansko, kuželky
Štěpán Havlíček, Olympia Blansko, baseball
Pavel Chlup, KLM Blansko, lodní modelářství 

Václav Kolář, AMK Blansko, biketrial
Michal Kubík, TJ ČKD Blansko, jachti ng

Vít Pernica, ASK Blansko, atleti ka
Jana Sotáková, ASK Blansko, atleti ka

Dominik Špaček, ASK Blansko, plavání
Jakub Šplíchal, FK APOS Blansko, fotbal

Jan Vencel, ASK Blansko, plavání
Alena Žákovská, Horizont Novák, extr. sporty

Sportovní kolekti v města Blansko za rok 2010
Družstvo žen, kuželky TJ ČKD Blansko

Družstvo žen, stolní tenis TJ ČKD Blansko
Družstvo ml. žáků, fotbal FK APOS Blansko

Trenérská osobnost města Blansko za rok 2010
Michal Šenkeřík, fotbal FK APOS Blansko
Ilona Cápková, basketbal TJ ČKD Blansko

Bohumil Kazda, atleti ka ASK Blansko
Zvláštní ocenění
Jaromír Novák

Nejlepší sportovci města BoskoviceNejlepší sportovci města Boskovice
Lukáš Liška, TJ SOUZ Boskovice, vzpírání

Petr Mareček, TJ SOUZ Boskovice, vzpírání
Anna Tlamková, DDM Boskovice, plavání

Lukáš Vorlický, FC Boskovice, fotbal
David Zachar, HC Boskovice, in-line hokej

Sportovní kolekti v města Boskovice za rok 2010
Přípravka U8, FC Boskovice, fotbal

Starší žáci, TJ SOUZ Boskovice, vzpírání
Muži A, SK Minerva Boskovice, lední hokej

Trenérská osobnost města Boskovice za rok 2010
Jan Horák, DDM Boskovice, plavání

Čestmír Sekanina, TJ SOUZ Boskovice, vzpírání
Zasloužilý sportovec Boskovic
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Blansko těsně prohrálo v Líšni
Líšeň - Velice blízko byli fotba-

listé FK APOS Blansko k remíze 
s favorizovanou Líšní v posledním 
utkání zimního přípravného turna-
je. Těsná porážka byla důstojným 
zakončením akce, na níž podávali 
svěřenci Tomáše Šenka kolísavé 
výkony.

Líšeň – Blansko 2:1 (1:0). Bran-
ky: 33. Drábek Michal, 76. Cupák 
- 74. Šíp. Blansko: Švancara (41. 
Sehnal) - Bubeníček, Kolář, Pokoj, 

Kuda (41. Šíp) - Klimeš - Nečas, 
Hájek, Farník, Doležel – Jelínek. 

Blansko nastoupilo bez Karáska, 
který se na poslední chvíli omluvil 
ze zdravotních důvodů. V obraně 
mohl trenér Šenk naopak vyzkoušet 
Koláře, jehož přestup z Rájce je již 
téměř dohodnutý. 

„Těší nás to, Tonda bude podle 
mne určitě patřit k oporám. Myslím, 
že je rovnocennou náhradou za Zi-
cha. Své kvality dnes jednoznačně 

prokázal, hrál s přehledem,“ je rád 
kouč. Tomu se líbila hra mužstva 
hlavně ve druhé půli. Po první pro-
hrávalo Blansko po Drábkově gólu. 
Vyrovnat se podařilo Šípovi střelou 
zpoza vápna. Domácí dokázali hned 
odpovědět přesnou trefou Cupáka, 
na níž již Blansko odpověď nenašlo. 
„Proti kvalitnímu soupeři jsme neo-
dehráli špatné utkání. Škoda, že jsem 
zápas nedotáhli k remíze, do konce 
moc nezbývalo,“ uvedl Šenk.  (bh)

Prvenství v turnaji obhájila Kuřim
Boskovice - Zimní turnaj 

O pohár města Boskovice Artézia 
Cup již zná vítěze. Stejně jako loni 
se z prvenství na boskovické umě-
lé trávě radovali fotbalisté Kuřimi, 
druhé místo patří Březové. Nej-
lepším týmem z našeho regionu se 
nakonec stal Kunštát, jehož zástup-
ci převzali z rukou ředitele turna-
je Milana Stryi ocenění (viz foto). 
Trofej pro nejlepšího střelce získal 
domácí Jiří Vorlický. Souběžně 
hraný DAHEPO Cup vyhrálo bos-
kovické béčko před Benešovem 
a Letovicemi. Výsledky a konečné 
tabulky najdete na str. 12. (bh) Foto Jaroslav Parma Foto Jaroslav Parma

Luděk Pernica 
se zabydlel 
v sestavě 

Zbrojovky
Pokračování ze str. 9
Znamená to, že ve Zbrojovce 

chceš zůstat dlouhodobě? Co kdy-
by přišly lukrati vní nabídky?

Myslím, že to v nejbližší době 
nehrozí, nedělám si iluze. Teď jsem 
přesvědčen o tom, že bych nikam 
v naší lize nešel, chci pomoci Brnu. 
Ani do Sparty či Slavie? Ne. Určitě 
ne. 

Za tento klubismus tě asi Karel 
Jarůšek pochválí…

Brno nebo pak zahraničí. Kdy-
bych si mohl neskromně vybrat, 
Anglie. Ve druhé lize je tým. Ports-
mouth. To by byl můj sen, jim jsem 
vždycky fandil. Snad někdy...

P.S. Neděle 20:05, telefonát po 
čerstvé prohře s Boleslaví 5:0

„Hrůza. Co říkat? Od první-
ho gólu to bylo nešťastné, Mladá 
Boleslav nás přejela. Hráli jsme 
blbě, včetně mne. Je třeba se pou-
čit z chyb a zkusit bodovat v další 
zápase.

Čtvrtek 10. března
Fotbal: Kotvrdovice – Rudice 
(19.00), příprava, umělá tráva Bos-
kovice.

Pátek 11. března
Fotbal: Jedovnice - Bořitov 
(19.00), příprava, UT Boskovice.

Sobota 12. března
Fotbal: Boskovice – Kralice 
(14.00), Sloup – Blansko B (20.00), 
příprava, UT Boskovice.
Lakros: Havraní turnaj (8.00), hala 
TJ ČKD Blansko.
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko – 
Voděrady (15.00), 1. liga ženy, TJ 
ČKD Blansko B – Průkopník Brno 
(17.30), divize muži, herna TJ 
ČKD Blansko.
Šachy: Okresní šachový turnaj 
(9.00), sokolovna v Lipovci.

Neděle 13. března
Fotbal: Skalice – Olomuča-
ny (13.00), Černá Hora – Lipo-
vec (17.00), Šošůvka – Otinoves 
(19.00), příprava, UT Boskovice.
Kuželky: Mistrovství Jihomorav-
ského kraje junioři (8.00), kuželna 
TJ ČKD Blansko.
Lakros: Havraní turnaj (8.00), hala 
TJ ČKD Blansko.
Stolní tenis: TJ ČKD Blansko – 
SK Dobré B (10.00), 1. liga ženy, 
herna TJ ČKD Blansko. 

Středa 16. března
Fotbal: Boskovice – Přibyslav 
(18.00), příprava, UT Boskovice.

Pátek 18. března
Fotbal: Jedovnice – Lipůvka 
(18.00), Bořitov – Lipovec (20.00), 
příprava, UT Boskovice.
Kuželky: TJ ČKD Blansko C – 
MS Brno (18.00), divize, kuželna 
TJ ČKD Blansko.

Sobota 19. března
Fotbal: Sloup – Otinoves (20.00), 
příprava, UT Boskovice.
Kuželky: TJ ČKD Blansko – Zlín 
(10.00), 1. liga ženy, TJ ČKD Blan-
sko B – Česká Třebová (13.00), 3. 
liga ženy, kuželna TJ ČKD Blan-
sko.
Šachy: Okresní přebor v bleskové 
hře (9.00), kulturní dům ve Slou-
pu.

Neděle 20. března
Basketbal: TJ ČKD Blansko – 
Universita Brno (10.00), OP I ženy, 
hala TJ ČKD Blansko. 
Fotbal: Doubravice – Horní Ště-
pánov (8.00), Boskovice – Bystrc 
(13.00), Skalice – Lysice (15.00), 
Černá Hora – Vísky (17.00), Šo-
šůvka – Kotvrdovice (19.00), pří-
prava, UT Boskovice.

Blansko - Již po patnácté se 
v městských lázních sešli vodní 
záchranáři z celé republiky na tra-
dičním závodě Blanenská dvěstě-
padesátka. Na startu se objevilo 52 

závodníků a závodnic z Brna, Těr-
licka, Soběslavi, Ústí nad Labem, 
Klatov, Sokolova, Chrudimi a Plz-
ně, nechyběli domácí, kteří patřili 
ve všech kategoriích k favoritům

Mezi nejmladšími od 15 do 18 
let se na prvních dvou místech 
seřadili blanenští Tomáš Gabriel 
a Lukáš Molek, David Ondroušek 
byl pátý. V kategorii žen nad 40 let 
se na druhém místě umístila Věra 
Matěnová, která hned o několik 
sekund zlepšila svůj loňský výsle-
dek. Romana Rybářová zaplavala 
skvěle, ale díky dvacetisekundové 
penalizaci za dvojnásobné minutí 
bójky klesla ze třetí na pátou příč-
ku v kategorii žen 18-40 let.

Ve stejné kategorii mužů byl 
jasným favoritem mnohonásobný 
vítěz těchto závodů Michal Špa-
ček. Blanenský borec nezklamal 
ani tentokrát a přestože těsně zao-
stal za traťovým rekordem, stanul 
opět s náskokem téměř půl minuty 
na nejvyšším stupni. Ze třetího mu 
mohl pogratulovat týmový kole-
ga Michal Vondráček, kterému na 
stříbrnou příčku chyběly jen tři 
sekundy. Ve skupině mužů nad 40 
let nenašel přemožitele domácí 
Mojmír Vágner, druhý skončil Vla-
dimír Matěna.  (bh)

Michal Špaček znovu kraloval

 Foto Jiří Šrámek Foto Jiří Šrámek

Trofej vybojovali elévové z Kunštátu
Kunštát - V sobotu pořádala 

Orel jednota Kunštát ve sportov-
ní hale v Kunštátě fi nálový turnaj 
Orelské fl orbalové ligy kategorie 
elévů, což jsou hráči s rokem naro-
zení 1999 a mladší. K velké radosti 
pořadatelů se celkovými vítězi stali 
domácí chlapci.

Již zápasy ve skupině byly velmi 
vyrovnané, suverénním způsobem 
si počínal pouze domácí Kunštát, 
který vyhrál obě utkání ve skupi-
ně A, ve skupině B o pořadí roz-
hodovalo při stejném počtu bodů 
a vyrovnaném vzájemném zápasu 
až skóre. 

Vyřazovací část přinesla i něko-
lik překvapivých výsledků. Tým 
Dolních Bojanovic po heroickém 
výkonu porazil Uherský Brod 3:2, 
ve druhém čtvrtfi nále si poměrně 
hladce poradily Židenice s Řečko-
vicemi 6:1. V semifi nále se Dolním 
Bojanovicím s Domanínem nepo-
dařilo navázat na výborný výkon 
z čtvrtfi nále a podlehly poměrně 
hladce 1:7, v druhém si domácí 
tým podobně jednoznačně poradil 

s týmem Židenic a zvítězil v pomě-
ru 5:1. Souboj o třetí místo nako-
nec musely rozhodnout samostatné 
nájezdy, ve kterých bylo štastnější 
družstvo z Dolních Bojanovic. 

V dramatickém a vyrovnaném 
fi nálovém zápasu o vítězství roz-
hodl až vydařený závěr domácí-

ho týmu, který nakonec vyhrál 
v poměru 8:3.

Domácí hráči po zásluze získa-
li nejen zlaté medaile, ale i velký 
putovní pohár, který jim předala 
předsedkyně Orel jednoty Kunštát 
Marie Cacková a starosta města 
Kunštátu Zdeněk Wetter.  (vyk,bh)

 Foto Jiří Suchomel Foto Jiří Suchomel


