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V hale TJ ČKD Blansko se konal už čtrnáctý ročník Memoriálu Dana Němce v sálovém fotbalu

Zrcadlo Team prohrál až ve finále s HFK Olomouc
Bohumil Hlaváček
Blansko - Závěr podzimní sezony patří již několik let výborně
obsazenému turnaji v halovém
fotbalu. Memoriál Dana Němce
se konal minulou sobotu již po
čtrnácté. Otec tragicky zemřelého
vynikajícího hráče Josef Němec,
který je hlavním iniciátorem a organizátorem akce, byl s letošním
ročníkem mimořádně spokojen.
„Vše klapalo jak po drátku, za
což děkuji především kamarádům
z FK APOS Blansko. Myslím,
že i po sportovní stránce se bylo
rozhodně na co dívat,“ uvedl po
skončení turnaje, nad nímž převzal záštitu místostarosta Blanska
Jiří Crha.
Poprvé na této akci startoval
tým HFK Olomouc, v jehož řadách působí ještě nedávno místní
plejer David Bednář. Současný
lídr moravskoslezské ligy neponechal nic náhodě. Přijel ve velmi solidní sestavě i s trenérem
Oldřichem Machalou. Roli favorita splnil bezezbytku a zcela
zaslouženě jeho hráči převzali
vítězný pohár. Talentovaný štírek
Jan Tögel byl nejlepším střelcem
i hráčem turnaje. Kouč Machala
bral akci jako zpestření závěru sezony. „Pozvání jsme přijali rádi.
Náš úkol byl jediný, vyhrát tento
turnaj a ten jsme splnili,“ pokyvoval spokojeně hlavou. V Blansku
se mu velmi líbilo. „Hala je pro

Brácha v akci. Na letošním turnaji se bratr tragicky zesnulého Dana
Němce Libor (vlevo) objevil v dresu Zrcadlo Teamu. Na snímku v semifinálovém utkání s Olympií Ráječko.
Foto Josef Mikulášek
fotbal výborná, organizačně bylo
vše perfektně zvládnuté,“ smekl
pomyslný klobouk.
Teprve ve finále poznal hořkost
porážky Zrcadlo Team. Okres-

Michal Odehnal skončil čtvrtý
Boskovice - Boskovický šprtec se dočkal nejvýznamnější akce ve své
historii. Poslední listopadovou sobotu se v Zámeckém skleníku odehrálo
mistrovství České republiky ve stolním hokeji jednotlivců všech kategorií. Do Boskovic se sjelo 62 aktivních účastníků, kteří si postup na tento
závěrečný turnaj museli vybojovat na turnajích jednotlivců v průběhu celé
sezony. Startovalo dvaatřicet nejlepších mužů, po osmi ženách, juniorech
a starších žácích a šest mladších žáků.
Reprezentativní prostory zámeckého skleníku však domácím borcům
moc nesvědčily. Jedinou medaili nakonec vybojoval v kategorii mladších
žáků Jan Feruga, když ho od mistrovského titulu dělil pouze horší brankový rozdíl. I stříbrná medaile je však velkým úspěchem. Titul si odváží do
Žďáru nad Sázavou František Macháček. Těsně pod stupni vítězů stanul
v kategorii starších žáků Vojtěch David. Až poslední kolo rozhodlo o tom,
že právě na něj medaile nezbude. Vítězem této kategorie je Matěj Šanoba
z Mostu. V kategoriích žen a juniorů, kde domácí své zástupce neměli,
získali titul Anna Ignacová z Ostravy a Patrik Juchelka z Brna.
Mezi muži měly Boskovice hned čtyři zástupce. Vůbec se turnaj nevydařil momentálně nejlepšímu boskovickému hráči Jakubu Davidovi,
který neunesl roli favorita. Po porážce ve druhém kole od kolegy Michala
Odehnala se už psychicky nezvedl a obsadil 24. příčku. O tři místa výše
skončil nejzkušenější domácí účastník Bohumil Feruga, který však plnil
hlavně roli pořadatelskou. Elitní desítku uzavíral Vít Vondál.
Nejvíce se turnaj vydařil Michalu Odehnalovi. Po vítězstvích se třemi těžkými soupeři se probojoval až do semifinále, kde v průběhu druhé
třetiny vedl nad Michalem Smolíkem z Prahy 4:2. Vedení však neudržel,
utkání dospělo do prodloužení, kde Odehnal těsně před koncem inkasoval
a spadl do boje o 3. – 6. místo. Další výhra ho posunula do přímého boje
o bronz, ke kterému nastoupil proti Aleši Tichavskému z Ostravy. Utkání,
opět velice vyrovnané, dospělo do prodloužení, které se Michalu nevydařilo a prohrál. Pro titul si do Boskovic přijel zkušený matador Libor Předešlý
z Uherčic, stříbro do Prahy odváží Michal Smolík. Opět se potvrdilo, že
Michal Odehnal je hráč velkých turnajů.
Michal Odehnal hrál jednu z hlavních rolí i o týden dříve, kdy boskovické družstvo bojovalo ve finále Českomoravského poháru v Mostu
a dosáhlo zde na skvělou stříbrnou medaili. Kromě něho se na největším
týmovém úspěchu v historii klubu podíleli Jakub David, Bohumil Feruga,
Vít Vondál a Jan Feruga.
Družstvo po vítězství postoupilo do pětičlenného finále, kde již nebylo
lehkých soupeřů. V něm po jedné výhře, prohře a remíze nastoupilo proti úřadujícímu mistru republiky Dragons Brno. Při vítězství by zacinkalo
stříbro a tak se také stalo. Boskovičtí si náskok utvořili již v první směně
a brněnští hráči v průběhu totálně odpadli. Utkání nakonec skončilo jasným vítězstvím 7:1 a bylo možno slavit. Škoda jen těsné prohry s týmem
Doudeen Brno, který si nakonec dokráčel pro vítězství.
(fer, bh)

Michal Odehnal.
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ní výběr našeho listu, který po
celý turnaj předváděl excelentní
kombinační líbivý fotbal, vedl
i tentokrát z lavičky trenér Antonín Juřica. Již počtvrté za sebou

startoval na turnaji a bilance tří
druhých a jednoho prvního místa je více než dobrá. V brance
chytal opět Radim Polák, v poli
se představili Petr Crhák, Jiří
Vorlický, Radim Farník, Jan
Havlíček, Ondřej Španěl, Libor
Škvarenina, od třetího zápasu je
posílil Libor Němec. Pro zranění
či jiné zaneprázdnění se několik
dalších borců v čele s kapitánem
Tomášem Klevetou, který přišel
kamarády jen na závěr povzbudit,
omluvilo. Po jasném vítězství ve
skupině bez ztráty kytičky, když
zejména duel s Legnicí byl doslova přehlídkou krásných akcí,
fines a gólů, dokráčel tým po
semifinálové výhře nad slušně
hrajícím Ráječkem opět do finále,
tentokrát proti výše zmíněnému
HFK Olomouc. Chyběl již zraněný Vorlický, ale patrně ani on by
nepomohl. Machalovi svěřenci
totiž zapnuli vyšší rychlostní stupeň a celé utkání kontrolovali ke
své jasné výhře 6:1.
O třetí místo si zahráli okresní
rivalové. Bořitov byl sice notně
posílen, přesto byla jeho výhra
proti papírově silnějšímu Ráječku
trochu překvapením. Blansko doplatilo na remízu s Olympií v prvním utkání celého turnaje. Ta nakonec díky lepšímu skóre šla do
semifinále a pořádající tým tak
hrál jen o pátou příčku se Spartou
Brno. Divizní tým trochu zklamal očekávání a po prohře s FK

APOS skončil až šestý. O sedmé
a osmé místo si to rozdali hosté
z Legnice a Zlotoryje. Poláci si
ve vzájemném duelu nedali nic
zadarmo a o vítězi se rozhodlo až
na penalty.
Celou vydařenou akci sledoval bedlivým zrakem fotbalového
znalce a fanouška patron turnaje
místostarosta Jiří Crha. „Musím
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konstatovat, že měl vysoce kvalitní úroveň. Opět jsem se přesvědčil o tom, jak hala potřebuje
na podobné události odpovídající
hlediště. To by tento turnaj i jemu
podobné pozvedlo na ještě daleko
vyšší úroveň,“ poznamenal. Jak
řekl při závěrečném ceremoniálu,
akce podobné úrovně si zaslouží
i výraznější finanční podporu.

N

Skupina A: Blansko – Ráječko 1:1, Bubeníček – Jarůšek. Olomouc –
Zlotoryja 7:2. Zlotoryja – Blansko 0:3, Doležel, Hájek, Sedláček. Ráječko – Olomouc 0:1. Blansko – Olomouc 0:3. Zlotoryja – Ráječko 2:8,
Jarůšek, Tajnai, Badura, Bartoš, Neděla, Sehnal, Koutný, Štrajt.
Skupina B: Zrcadlo Team – Bořitov 4:2, Španěl 2, Crhák, Vorlický –
Bezděk, Šeliga. Sparta – Legnica 5:2. Legnica – Zrcadlo Team 0:12,
Vorlický 5, Španěl, Crhák 2, Farník, Havlíček. Bořitov – Sparta 2:2, Kuldan, vlastní. Zrcadlo Team – Sparta 4:1, Havlíček 2, Španěl, Vorlický.
Legnica – Bořitov 1:4, Richtr 2, Presl, Bezděk.
Semifinále: Olomouc – Bořitov 8:1, Richtr. Zrcadlo Team – Ráječko
5:2, Havlíček 3, Španěl 2.
O 7.-8. místo: Zlotoryja – Legnica 3:3, na PK Legnica.
O 5.-6. místo: Blansko – Sparta 2:1, Bubeníček, Kolář.
O 3.-4. místo: Bořitov – Ráječko 4:3, Jelínek, Prokop, Presl, Kuldan –
Badura, Koutný, Jarůšek.
Finále: Olomouc – Zrcadlo Team 6:1, Španěl.
Nejlepší brankář: Lukáš Richtr (Bořitov).
Střelci: 9 – Tögel (Olomouc), 8 – Španěl, 7 – Vorlický, Havlíček (všichni
Zrcadlo Team).

Boskovice už v tabulce předstihly Blansko
Blansko, Boskovice - V hokejové krajské lize se mění role. Boskovice, které zaspaly úvod sezony, začaly sbírat body a Blansko
je rozdává. V sobotu 3. prosince
od 16 hod. se hraje v Blansku
okresní derby.
SK Minerva Boskovice – HC
Brumov-Bylnice 9:3 (3:1, 3:0,
3:2), Karný 3, Šedý 2, Světlík,
Gabriška, Veselý, Honzek.
Hosté se sice ujali vedení už ve
13 vteřině, ale to bylo na dlouho
z jejich strany vše. V 5. min. začal
zářit domácí útočník Tomáš Karný, který si připsal asistenci při
brance Světlíka – 1:1. V 7. min.
Boskovice dokonaly obrat a hra
hostů se sesypala jako domeček
z karet. O jejich totální destrukci se postaral především Karný,

který ve druhé třetině zaznamenal
čistý hattrick. Brumov se vzpamatoval až za stavu 7:1, ale to
byla pouze jeho labutí píseň.
HHK Velké Meziříčí – Dynamiters Blansko HK 3:2 sn. (1:1,
0:1, 1:1 - 1:0), Hrůza, Bednář.
Poslední celek tabulky se dočkal doma šťastné výhry na nájezdy. Blansko, které bylo po většinu utkání lepší, šlo do vedení
Hrůzou. Pět minut před koncem
třetiny ale Meziříčí vyrovnalo.
Blansko poté lépe bruslilo, a po
dvou třetinách díky Bednářově
trefě vedlo 1:2.
„Mysleli jsme, že na nás domácí v poslední části vlétnou, ale nic
se nedělo. Přesto se jim povedlo
střelou přes obránce v 57. minutě
vyrovnat,“ popsal závěr zápasu

trenér Petr Drahovzal. V nájezdech byl stav po třech sériích
0:0, pak Blansko nedalo a domácí
Hlouch rozhodl o dvou bodech
pro svůj celek.
HHK Velké Meziříčí – SK Minerva Boskovice 4:6 (2:1, 1:3,
1:2), Blaha 2, Zapletal, Šedý,
Karný, Látal.
Úvod zápasu byl oboustranně
svižný. Domácí se ujali vedení
v 6. min., Minervě se podařilo vyrovnat v 16. min. zásluhou
tvrdé střely Zapletala. Do kabin
po prvním dějství odcházeli ale
s jednobrankovým nákokem znovu domácí. Ve druhém dějství se
hostům povedl obrat, který dokonali v závěrečné třetině. Pojistku
v podobě šestého gólu zaznamenal Blaha.

Dynamiters Blansko HK –
HK Kroměříž 3:8 (1:2, 2:5, 0:1),
Štěpánek 2, Hrůza.
O domácí prohře Blanska se
rozhodlo ve druhé třetině. O dvě
branky sice hosté vedli již v první,
Dynamiters ale dokázali dát kontaktní gól a po návratu z kabin ještě
dva další přidat, to ale bylo z jejich
strany vše. Další branky již stříleli
pouze Kroměřížští.
(bh, pš)
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Miloš Bayer touží po startu na Havaji
Bohumil Hlaváček
Blansko - Nezničitelný veterán
Miloš Bayer se stále nevzdává myšlenky ještě aspoň jednou startovat
na nejslavnějším triatlonu na světě
– havajském Ironmanovi. I proto
letošní skončenou sezonu považuje
za přípravnou na Hawai 2012.
Jak hodnotí svoje počínání? „Po
patnácti letech bych se rád vrátil
na vysněný závod. K tomuto cíli
směřovala veškerá moje příprava,“
říká čtyřiašedesátiletý borec. Jeho
sezona začala tradičně Novoročním půlmaratonem v Tuřanech,
pak následovala řada běžeckých
závodů v rámci Jihomoravské ligy.
„Ostrý test vytrvalosti jsem podstoupil v měsíci březnu na maratonu v Bratislavě, kde jsem zaběhl
čas 3:40:15 h. Duben byl zaměřen
na najíždění kilometrů v teple, jmenovitě na Makarské v Chorvatsku,
společně s týmem našich reprezentantů bikerů. Musím říci, že to bylo
velmi vydařené soustředění, jak po
stránce sportovní tak i společenské,“ hodnotí první polovinu roku.
Miloš Bayer závodil také v rámci Jihomoravské triatlonové ligy a

v seriálu Českého poháru v dlouhém triatlonu. „V podstatě se dá
říci, že kde jsem startoval, tak jsem
ve své kategorii zvítězil, což mi vyneslo i konečné první místo v celkovém hodnocení, jak Jihomoravské ligy, tak i v Českém poháru
v kategorii M 60,“ je spokojen.
Nezvládl jen poslední závod Českého poháru v dlouhém triatlonu ve
Žďáru. „Odstoupil jsem v průběhu
plavání, a to po rozhodnutí rozhodčích. Plaval jsem v kombinéze,
která není povolena v zahraničí,
ale u nás je zákaz až od roku 2012.
Oni ale byli nekompromisní,“ lituje
Bayer.
Pro start na Ironmanovi 2012
si zvolil dva kvalifikační závody.
„První bude v Regensburgu a druhý
v Jižní Africe. Je to finančně velmi
náročné, vyjde mne to na asi padesát tisíc, se stejnou sumou musím
počítat pro Havaj, jestli to vyjde,“
vypočetl sportovec, který se teď
snaží shánět sponzory, protože sám
by takové sumy těžko dával dohromady. „Je to pro mne ohromný balík peněz, a to i proto, že jsem letos
hodně investoval do kol, mám nové
silniční i triatlonové,“ doplnil.

Bayer pečlivě sleduje potenciální soupeře. „Jak jsem vysledoval
z výsledků letošního roku, je nutné
zajet kolem 12 hodin, mým cílem je
atakovat hranici 11:30 hod. Ale čas
není podstatný, poněvadž musím
kategorii vyhrát, slot je jen jeden,“
má jasno. Příprava mu momentálně zabere týdně zhruba osm až
deset hodin. „Z toho je to dvakrát
jízda na horském kole a posilovna,
jednou trenažér a plavání, plavání

a třikrát běh, z toho každou sobotu
závod,“ nastínil objemy.
První kvalifikační závod v Africe se jede již 22. dubna. „Trénink
musím uzpůsobit zimním měsícům. Na přípravu v teple nebudou
peníze, tak se jízda na kole přesune
na trenažér, běh na běžky a také na
trenažér. K tomu musím „přitlačit“
i v plavání,“ plánuje triatlonista,
který věří, že se na vysněný havajský závod kvalifikuje.

Foto archiv Miloše Bayera

