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Fotbalovou sezonu v Blansku ukončil tradiční žákovský turnaj

Vítězem posledního kola se stal s 22 body Stanislav Marušák mladší z Blanska. Celkovým vítězem je po skvělém finiši zkušený znalec okresní kopané Břetislav Strážnický z Blanska. Nejlepší
sázkaře redakce nakontaktuje ohledně převzetí cen v první polovině července.

Memoriál Krabičky pro domácí

Po 12. kole: 1. Strážnický Břetislav (Blansko) 122, 2. Dobiašová Dana (Kotvrdovice) 118,
3. Šváb Karel (Ostrov) 115, 4. Pernica Karel (Rudice) 114, 5. Sekanina Zdeněk (Skalice) 113,
6. Chloupková Monika (Brťov-Jeneč) 109, 7. Ševčík Milan (Lipovec) 108, 8. Galuška Vladimír
(Kotvrdovice) 107, 9. Klimeš Karel (Blansko) 103, 10. Pernica Vítězslav (Rudice) 102, 11.-12.
Marušák Stanislav st. (Blansko), Ťoupek Karel (Blansko) 101, 13. Rychnovský Petr (Blansko)
100, 14. Nečasová Marie (Lipovec) 98, 15.-18. Horák Zdeněk ml. (Ostrov), Chloupek Radovan
(Brťov-Jeneč), Nečas Pavel (Holešín), Pavlíček Richard (Petrovice) 96, 19.-20. Koloušek Aďa
(Blansko), Stehlík Jiří ml. (Kotvrdovice) 95, 21.-24. Horák Zdeněk st. (Ostrov), Jirůšek Vladimír (Blansko), Němec František (Ráječko), Škaroupka Vít (Spešov) 94, 25.-27. Dvořák Martin
(Blansko), Richtr Jaroslav (V. Opatovice), Vondra Jan (Blansko) 93, 28. Vašíček Libor (Petrovice)
92, 29. Adamcová Lucie (Kotvrdovice) 90, 30.-31. Flek Zdeněk (Vysočany), Musil Petr (Křtiny)
89, 32.-33. Králíková Růžena (Blansko), Musil Miroslav st. (Křtiny) 88, 34.-35. Pospíšil Václav
(Kotvrdovice), Stloukal Jaroslav (Vavřinec) 87, 36. Radiměřský Jan (Lysice) 86, 37. Urbánek Jan
(Vilémovice) 85, 38.-40. Nečas Michal (Lipovec), Škaroupka Jiří (Ráječko), Štrajt Milan (Ostrov)
84, 41.-42. Bednář Miroslav (Voděrady), Klimešová Hana (Blansko) 83, 43. Gottwald Vojtěch
(Kulířov) 82, 44.-45. Dvořák Petr (Blansko), Zaoral Michal (Doubravice) 81, 46.-49. Had Josef
(Němčice), Srnec Filip (Ráječko), Zouhar Miloš (Vysočany), Zuzák Emil (Blansko) 79, 50.-51.
Jirůšek František (Holešín), Šenkýř Josef (Blansko) 78, 52.-53. Král Jaroslav (Vysočany), Musil Miroslav ml. (Křtiny) 77, 54.-56. Ševčík Josef (Ráječko), Válek Michal (Kotvrdovice), Viška
Roman (Letovice) 76, 57. Kučera Milan (Vilémovice) 74, 58.-59. Nečasová Hanna (Lipovec),
Škaroupková Lucie (Ráječko) 73, 60. Marušák Stanislav ml. (Blansko) 72, 61.-63. Klíma Pavel
(Olomučany), Pohaněl Bedřich (Ostrov), Zouhar Marcel (Vysočany) 71, 64. Hertl Miroslav (Dolní
Lhota) 69, 65. Svánovský Břetislav (Lipůvka) 68, 66. Horáčková Anna (Kotvrdovice) 66, 67.-69.
Hlaváček Vojtěch (Blansko), Králík Matěj (Blansko), Škaroupka Martin (Olomučany) 65, 70.-71.
Filip David (Jedovnice), Mynařík Zdeněk (Sloup) 64, 72. Šebela Rudolf (Blansko) 62, 73.-74.
Stehlík Jiří st. (Kotvrdovice), Šváb Josef (Blansko) 57, 75. Nečas Pavel (Blansko) 55, 76.-77.
Červenka Štefan (Blansko), Hrdlička Daneš (Blansko) 54, 78. Hruška Luboš (Petrovice) 52, 79.
Tichá Lucie (Kotvrdovice) 44, 80. Bartoš Rostislav (Blansko) 40, 81. Štrof Karel (Blansko) 35,
82. Kubík Michal (Blansko) 33, 83.-84. Bohatec Ladislav (Kladoruby), Gottwaldová Romana
(Podomí) 14, 85. Šebela Václav (Blansko) 10, 86. Ševčík Josef (Podomí) 9, 87. Hamerský Zdeněk
(Březina) 4, 88. Fiala Petr (Blansko) –3.

Bohumil Hlaváček
Blansko - Závěr června je vyhrazen v Blansku pro turnaj mladších
žáků. Memoriál Miroslava Krabičky měl letos výbornou úroveň. O to
cennější je výhra domácího celku
pod vedením trenérů Michala Šenkeříka a Jana Matušky. Ten ztratil
ve čtyřech utkáních jen bod. Druhá skončila Sparta Brno, třetí tým
z polské Legnice.
Nový prezident blanenského klubu Michal Babák, který byl mezi
těmi, co předávali ceny, netajil spokojenost. „Umístění našich kluků
je dalším důkazem výborné práce
s mládeží u nás v oddíle. Věřím, že
je vše dobře nastartované a o budoucnost nemusíme mít strach,“
uvedl. Vedoucí polské výpravy
Henrik Zdanowicz přišel se zajímavou myšlenkou. „Spolupráce na
bázi mládeže funguje. Zajímavé by
mohlo být třeba společné soustředění mužských celků,“ navrhl.

FK APOS Blansko.

Foto Bohumil Hlaváček

Úspěšný kouč Šenkeřík: Trénovat Blansko je pro mne srdeční záležitost
Blansko - Blanenští fotbaloví
mladší žáci mají za sebou fantastickou sezonu. Kolektiv pod vedením
trenéra Michala Šenkeříka vyhrál
skoro vše, co se dalo. Symbolickou
tečkou bylo první místo na sobotním Memoriálu Miroslava Krabičky, kde se sešla opravdu mimořádná
konkurence.

Souhlasíš s mým hodnocením
sezony?
Musím říci, že ano. Užíval jsem
si ji. Přiznám, že jsem tajně předem
doufal, že bude taková. Po podzimu, kdy to ještě nebylo až tak úplně
ideální, přišla druhá část sezony,
která předčila všechna očekávání.
V konkurenci pěti vcelku vyrovna-

blahopřání
Tělocvičná jednota Sokol Boskovice srdečně
blahopřeje naší
dlouholeté člence, sestře Pavle
Korcové, která se
29. 6. 2010 dožívá
krásných devadesáti let.
Sestra Korcová vstoupila do Sokola Boskovice v roce 1929. Pod vedením zkušených cvičitelů se zúčastnila všech tělocvičných i kulturních
vystoupení pořádaných Sokolem
v Boskovicích i na župních cvičeních
v okolí. Cvičila i na středoškolských
hrách v roce 1935. Nezapomenutelné
chvíle prožívala jako cvičenka župy
Krále Jiřího na XI. Všesokolském
sletu v roce 1948. Později několikrát
navštívila svého bratra, který emigroval do USA. Tam se také podílela
na činnosti sokolské komunity, jejímž
členem její bratr byl. V roce 1989
byla iniciátorkou obnovení TJ Sokol
Boskovice a spolu s dalšími se spolupodílela na získání sokolovny do
majetku Sokola. Iniciovala svolání
1. valné hromady a v prvním obnoveném výboru zastávala funkci jednatelky. I ve svém věku se stále podílí
na kulturním životě ve městě.
Jako učitelka působila na svoje
žáky moudrou lidskostí, tolerantností
a příkladným životem. Do dalších let
jí přejeme jménem všech členů Sokola Boskovice pevné zdraví a neutuchající zájem o život v našem městě.
Výbor TJ Sokol Boskovice

ných týmů z horních pater tabulky
jsme měli jaro nejlepší a po zásluze
vyhráli krajský přebor. Až na jednu
remízu na Spartě jsme ve všech zápasech získali tři body.

Zářili jste i přes zimu na turnajích…
To je pravda. Jen jednou jsme
skončili druzí, jinak jsme na ostatních byli vždy první.
Co právě skončený Memoriál
Mirka Krabičky?
Ten je vždy takovou odměnou na
konci. Nechal jsem kluky tentokrát
hrát trochu volněji, aby si ho užili.
A povedlo se. Jedna remíza, tři výhry a opět prvenství. Ligová Spar-

ta, kvalitní Poláci,
tradiční
soupeři
z Brna – Bystrc
a Svratka. Konkurence velice slušná,
o to je to cennější.

Přecházíš s kluky do vyšší věkové
kategorie?
Bylo to mé přání, ano. S druhým
trenérem Honzou
Matuškou si rozumíme, myslím,
že nám to šlape
dobře a bude i dál.
Na příští rok máme dvacet kvalitních borců, další ještě můžou přijít

Zkus představit svůj tým. Jaká
jména se máme
učit, o kom ještě
uslyšíme…
Třeba se čtyřmi
kluky jsme byli
teď na zkoušce v Brně ve Zbrojovce.
Brankář Jan Matuška, střelec Libor

Vintr, dál Jirka Maňoušek a Pavel
Souček. Byl o ně velký zájem, záleží na rodičích, jak se rozhodnou.
Přál bych jim, aby něčeho dosáhli.
A rostou další. Ondra Zmeko, Laďa
Šíbl, Ivoš Loula, abych jmenoval
jen tak namátkou.

bude v klubu vyvíjet. Nevím, zatím
jsem o tom nepřemýšlel. Ale spíše
ne. Myslím, že změna bude pro ně
třeba prospěšná, bude-li připraven
kvalitní trenér. Považuji se navíc
spíš za žákovského kouče, trénovat
muže bych asi nechtěl.

Převezmou tito borci v budoucnu, jak se říká, symbolický prapor
blanenské kopané?
Věřím, že ano. Je to silná generace už od přípravky. Vždy vyhráli
soutěž, ve které působili.

Co ty a Blansko?
Přiznám, že jsem měl už nabídky
k odchodu. Blansko je ale pro mne
srdeční záležitost, nehodlám klubové barvy měnit. Bydlím kousek
od hřiště, nedovedu si představit,
že bych byl někde jinde. Je to časově náročné, myslím, že ale nikdy
své svěřence nešidím.A snad to tak
bude šlapat i dál, věřím tomu.
Bohumil Hlaváček

Dovedeš si představit, že s nimi
půjdeš i dál, třeba do dorostu
a pak mužů?
To je otázka. Uvidíme, jak se to

Nejlepší ženský fotbal se hraje v Boskovicích
Blanensko a Boskovicko - Týden před skončením soutěží mužů
zakončily své mistrovské zápasy
fotbalistky.
Divizní skupinu C, v níž startovaly celky z blanenského okresu,
vyhrála s náskokem sedmi bodů Lokomotiva Horní Heršpice. Hlavně
výborné jaro, v němž neztratila ani
bod, jí vyneslo právo účasti v druhé
lize. Zda se do ní přihlásí, je otázkou. Druhý skončil tým SFK Vrchovina před Kostelcem na Hané.
Za těmito týmy se již seřadilo sexteto z našeho okresu, když poslední desátá příčka zůstala nováčku
z Brodku u Konice, který nezískal
ani bod a skóre 1:130 vypovídá jasně o jeho kvalitách. Žádný z okresních celků se sice na úplnou špici
tabulky nedostal, ale s nejlepšími
týmy odehrály mnohdy velice vyrovnaná utkání. Je to jasnou ukázkou toho, že se dostávají na jejich
výkonnostní úroveň.
Okresními královnami byly dívky z Boskovic, které dlouho sahaly i po celkově druhé příčce. Celek
okolo nejlepší fotbalistky našeho

Boskovice trénují.
regionu Moniky Černé těžil hodně
z bodových zisků právě s okresními
rivalkami. Prohrál jedině v Kunštátě. Dal nejvíce gólů, patří mu
i rekordní vítězství 18:0, kterým
doma ztrapnil Brodek. Kádr týmu
je široký, vyrovnaný, trenéři mají
z čeho vybírat. Jeho největší zbraní
je útočná fáze a schopnost proměňovat šance.
Kunštát loňské třetí místo ne-

Foto Bohumil Hlaváček
obhájil, zařadil se za Boskovice na
páté. Svými výsledky potvrzoval
stabilnost výkonů. Nehraje příliš
atraktivní fotbal, na soupeře však
platí. Hlavní zbraní je spolehlivá
defenzíva. Ze svého hřiště si tým
vytvořil nedobytnou pevnost.
Remízovým králem letošního ročníku byly Kotvrdovice. Ty si před
sezonou věřily trochu víc, ale právě
plichty je v tabulce srazily. Rakovec

hraje náročný atletický fotbal, který
je založen na defenzívě. Chybí mu
ale účinnější koncovka. V šestnácti
zápasech inkasoval jen dvanáctkrát,
ve dvou po sobě jdoucích utkáních
ale nafasoval třináct gólů. Kádr se
potýkal se zraněními a nemocemi.
Sedmé fotbalistky Lažan zůstaly
na úrovni předchozích let. Potýkaly
se se značně nevyrovnanými výkony, které zapříčinily jejich umístění
v konečné tabulce.
Drnovice celkem překvapily.
Hlavně podzim jim vyšel nad očekávání. Kádr se rozšířil, což jim
dává naděje do budoucna. Problémy má tým zejména v obranné fázi,
naopak nebezpečné jsou jejich standardní situace.
Ráječko získalo po roce první
body. Mladý celek ještě není vyzrálý, přesto některé soupeře dokázal
potrápit nepříjemnou obranou, do
níž dokáže zapojit celou jedenáctku.
Jak budou vypadat ženské soutěže v následující sezoně se rozhodne
na aktivu tento týden. O situaci budeme čtenáře informovat.
Vladimír Zřídkaveselý

pozvánka
* TJ Vysočany co nejsrdečněji
zve všechny na oslavy 90 let svého založení. Uskuteční se v sobotu
10. července ve sportovním areálu
fotbalového hřiště a jeho okolí. Vyvrcholení přijde v 17 hod., kdy odehrají svoje utkání místní staří páni
proti Menšíkově jedenáctce. Po
celou dobu bude podáváno bohaté
občerstvení. Budou předána ocenění zasloužilým členům za budování areálu TJ, vystaveny fotografie
z historie TJ Vysočany. Večer od 18
hod. k tanci a poslechu hraje skupina Pohoda.
* Ve Skalici se v sobotu 10. července uskuteční na dvou travnatých
hřištích na místním fotbalovém stadionu pátý ročník turnaje v malé
kopané O putovní pohár DSO Svitava. Ve skupině A budou bojovat
celky Doubravice, Lhoty Rapotiny,
Újezdu u Boskovic, Obory a Skalice A, ve skupině B pak Chrudichromy, Jabloňany, Kuničky, Svitávka
a Skalice B. Začátek je plánován na
8.30 hod., finále pak v 16.15 hod.
Srdečně zvou pořadatelé.
(bh)

Sotáková mistryní na překážkách
Bohumil Hlaváček
Tábor, Blansko - Letošní mistrovství České republiky dorostenců a dorostenek v atletice se konalo
v jihočeském Táboře. Jana Sotáková z Blanska potvrdila svoji nepora-

zitelnost a zvítězila v čase 13,65 s.
Cesta k titulu nebyla jednoduchá.
„V rozběhu sice zcela jasně zvítězila časem rovných 14,00 s, ale
přihlásily se zdravotní obtíže. Po
nedávném závodě v Moskvě mívá
občas bolesti zad,“ posteskl si tre-

pozvánka
TJ Sloup v Moravském krasu pořádá v neděli 4. července 29. ročník
silničního běhu s názvem Sloupská lesní patnáctka. Start a cíl jsou
v areálu fotbalového hřiště v 10
hod. Zvlněná obrátková trať vede
po lesní silnici a má značné stoupání. Traťový rekord drží Milan Vrána
v čase 51:34 z roku 1996 a v ženách
Áda Kuchařová 1:00:17 (1985). Posledních šest ročníků vyhrál vždy
Milan Adamec z Vyškova.
(bh)

s novým zavedením
střídavých
startů. To je rozumné. Chceme
hrát o postup do
divize,
krajský
přebor tedy vyhrát
i s mužstvem starších žáků.

Jana Sotáková a manažer týmu Josef Sečkář.

Foto Jiří Ošlejšek

nér Jiří Ošlejšek. Jeho obavy se poté
naplnily. Ve finále se Sotákové podařilo skvěle odstartovat, když získala
více než metrový náskok. „Bohužel
na osmé překážce se záda přihlásila
a zbylé dvě mezery spíše odskákala,
než běžela. Naštěstí se jí na cílové
čáře ještě podařilo odrazit útok druhé
závodnice v pořadí a zvítězila s těsným náskokem tří setin,“ oddechl
si kouč. Jak řekl, je to velká škoda,
protože závod byl rozběhnutý na čas
pod 13,50 s. „A to by byl nový fantastický český rekord,“ hlesl.
Jana Sotáková v letošním roce
na krátkých překážkách v republice
neprohrála. Protože domácí sezona
již prakticky skončila, má blanenská atletka zřejmě poslední možnost překonat rekord na dorostenecké olympiádě v Singapuru, kam
se nedávno senzačně kvalifikovala.
„Přípravě na tento závod se bude
samozřejmě plně věnovat i o prázdninách,“ potvrdil Ošlejšek.

Turnaj. V sobotu se v Bořitově konal již tradiční turnaj v nohejbalu O pohár
starosty TJ Sokol Bořitov. Na prvním místě se umístila dvojice Vladan Filip
a Michal Kafoněk, na druhém místě Milan Mareček st. a Petr Mareček, na
místě třetím Milan Mareček ml. a Ondřej Sýs. Turnaj proběhl za výborného počasí, s bohatým občerstvením a lahůdkami z udírny, s hojnou podporou diváků a hlavně v přátelské a fair play atmosféře. Sponzorem této
akce byly již tradičně Pivovar Černá Hora a TJ Sokol Bořitov. Poděkování
patří nejen všem organizátorům, díky nimž se tento turnaj konal, ale také
sponzorům, hráčům a fanouškům.
Text a foto Kateřina Ostrá

