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Blansko má první domácí výhru. Porazilo v dohrávce Pelhřimov

Stará Říše trestala třemi góly
Bohumil Hlaváček
Blansko - Víkendové utkání
proti Žďáru bylo odloženo. Důvodem je start hned pěti blanenských
hráčů v reprezentaci na na amatérké EURO v Srbsku (Juran, Šplíchal, Levai, Ullmann a Trtílek).
Zatím se jim daří. Po remíze 0:0
se Švýcarskem porazil výběr Bulharsko 2:1, když rozhodující trefu
si připsal Ullmann, a o postup se
utká se Srbskem. Minulý týden
prohrálo Blansko ve Staré Říši.
V dohrávce odloženého utkání se
diviznímu Blansku podařilo prolomit dosavadní letošní prokletí,
když si poprvé z domácího utkání
připsalo všechny body. Po bezbrankovém poločase přetlačilo
Pelhřimov.
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Vladimír Jirůšek
Svatá Kateřina - Vynikajícího úspěchu dosáhla patnáctiletá motocyklová závodnice Romana Tomášková z Kateřiny, když dokázala zvítězit v středoevropském šampionátu silničních motocyklů Alpe - Adria
ve třídě Moto3, což se nikdy v dlouhé historii tohoto seriálu příslušnici
něžného pohlaví nepodařilo. Dokázala tak navázat na úspěchy Kornfeila
a Haniky, našich současných reprezentantů v MS, kteří v minulosti tento
seriál také vyhráli. Že se tento výsledek nerodil lehce svědčí i poslední
dvojzávod, který se konal tuto sobotu a neděli jako Velká cena Slovenska
na automotodromu Slovakia Ring v Orechovej Potoni, nedaleko Dunajské Stredy.
Prakticky od pátečních treninkových jízd musela Tomášková bojovat
nejen se soupeři a svým strojem, který už ke konci náročné sezóny trochu
ztrácel na výkonu, ale i s velkou nepřízní počasí. Prakticky všechny jízdy
se odjely na mokré trati za deště. Při startu prvního sobotního závodu, do
kterého Romana startovala ze čtvrté pozice v první řadě s luxusním náskokem 23, resp.36 bodů na své největší soupeře, Italy Settima a Menozziho
se počasí naštěstí trochu umoudřilo a dovolilo start na suchých pneumatikách.Těžko popsat, jaké zděšení zavládlo mezi členy jejího doprovodu,
když krátce po startu, ještě v průběhu prvního kola Romana zpomalila,
aby vzápětí odstavila zmlklou hondu u svodidel. Příčina? Porucha spojky. Pak už jen sledovala své šťastnější soupeře, jak silně ukrajují z jejího
bodového náskoku, který se v cíli rázem scvrknul na deset a šestnáct
bodů. Dlouho, až prakticky do brzkých ranních hodin se svítilo ve stanu
PaM Racingu, kde se pracovalo na odstranění poruchy a co nejlepším
naladění stroje k poslednímu a rozhodujícímu závodu sezóny. A protože
před jeho startem začalo znovu pršet a bylo nutno nasadit tentokrát mokré gumy, tak o taktice pro závod bylo rozhodnuto předem:
Nepouštět se do nějakých divokých soubojů na špici a držet se co nejblíže svých největších konkurentů. A tentokrát vyšla dokonale. Po projetí
cílem na čtvrtém místě bylo rázem jasno. Romana Tomášková je vítězkou seriálu Alpe-Adria pro rok 2014!
Závěrem trocha čísel. Romča letos startovala ve dvanácti závodech,
z nichž čtyři vyhrála, dvakrát byla druhá, na čtvrtém místě projela cílem
rovněž dvakrát, jednou skončila šestá. Dvakrát upadla a nedokončila,
rovněž dvakrát ji zastavila technická závada. Jeden závod musela vynechat pro zranění. Za ní skončilo 25 jezdců z osmi zemí, na motocyklech
devíti různých značek.
A nakonec její slova: „Jsem hrozně ráda, že mi to vyšlo. Z kraje sezóny
to moc růžově nevypadalo, byly to nervy. Ale konec dobrý, všechno dobré. Chci poděkovat tátovi, všem členům týmu a hlavně všem našim sponzorům, bez jejichž podpory by to nešlo. Moje fandy chci ještě poprosit,
aby mi drželi palce při mém třetím pokusu o proniknutí do šampionátu
Red Bull Rookies, jehož výběrový kemp mě ještě zanedlouho čeká.“

FSC Stará Říše – FK Blansko
3:0 (1:0). Blansko: Juran - Gromský, Šplíchal, Müller, Čoupek
(55. Buchta) - Nečas (68. Zouhar
T.), Jukl, Šíp (46. Krejčíř), Levai
- Ullmann, Trtílek.
Blansko nezačalo zápas dobře. Nemohlo se dostat do tempa
a v 15. minutě je potrestal Brnický – 1:0. V závěru poločasu se
již hosté probrali, na gól se ale
Juklovi ani Čupkovi nepodařilo
dosáhnout. Po změně stran jejich
tlak pokračoval. Jukl z trestného
kopu ani Ullmann opět úspěšní
nebyli. A přišel trest. V 61. minutě přesnou střelou k tyči zvýšil
vedení Staré Říše Konate – 2:0.
Stejný hráč uzavřel skóre v 73.
minutě – 3:0. V závěru se sice
ještě Blanenští dostávali do šancí,
neuspěli však.

Dohrávka

FK Blansko – FK Pelhřimov

Blansko - Pelhřimov 2:0.
2:0 (0:0). Branky: 46. Ullmann,
78. Jukl. Blansko: Sestava: Juran
- Gromský, Müller (46. Krejčíř),
Šíp, Čoupek - Nečas, Zouhar
T. (61. Šplíchal), Jukl, Levai Ullmann, Trtílek (77. Buchta).
Trenér: Ludevít Grmela. Pelhřimov: Matiášek - Duchan, Čížek,
Vacek, Naniáš (46. Kmoch) Bartoň, Dýnek (74. Melecha),
Niederle, Homolka - Benda,
Krtek (46. Sládok). Trenér: Leoš
Mitas. ŽK: 69. Jukl - 15. Krtek,
75. Čížek
Diváků: 200. Rozhodčí: Slabý
- Řezníček, Nejezchleb. Delegát:
Lenfeld.
První poločas se hrál ve stylu
nahoru dolů. Do šancí se dostá-

Foto Bohumil Hlaváček
vala obě mužstva, ani jedna se
ale nestala gólovou. To se změnilo hned po návratu ze šaten.
Ullmann, který byl ještě před
odchodem do šaten nich zraněn
a nastoupil s obvazem na hlavě,
svůj hendikep dohnal po uvolnění
od Nečase přesnou střelou, která
překonala Matiáška – 1:0. Hosté
nerezignovali a několikrát ohrozili Jurana, nejblíže k vyrovnání
byli v 60. minutě, kdy nastřelili
tyč. Rozhodnutí přišlo po utěšené střele Jukla z hranice třiceti
metrů, kterou nedal brankáři Pelhřimova šanci – 2:0.
Víkendové výsledky: Otrokovice – Uherský Brod 2:0 (1:0).

Napajedla – Bystřice 0:2 (0:1).
Velké Meziříčí – Pelhřimov 2:0
(0:0). Havlíčkův Brod – Mutěnice 4:3 (2:0). Vrchovina – Hodonín 0:0.
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Miloš Bayer chce ještě vyhrát železného
muže na Havajských ostrovech
Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla
Blansko - Nestárnoucí železný muž. Milda Bayer nechce do
starého železa. O jeho dalších
plánech jsme si popovídali.

Jaká je sezóna 2014, a co tě
ještě čeká?
Rok 2014 byl pro mě osobně
rokem bez největšího cíle, to je
jet kvalifikační závod na Hawaii
2014.
A byl tedy zaměřen na závody
v rámci českého poháru v dlouhém triatlonu a závody v rámci
jihomoravské triatlonové ligy.
K vrcholům pak patřilo vyhrát
mistrovstí
České
republiky
v dlouhém triatlonu v Pieštanech. Jedná se o seriál závodů
jak v rámci Českého poháru tak
i v seriálu jihomoravské ligy.
V Českém poháru jsem zvítězil
v závodě Krušnoman, zvítězil
jsem v Pieštanech, druhé místo
v Mělicích. Tyto výsledky mi
zaručily první místo v českém
poháru pro rok 2014. V rámci ligy pak bylo první místo ve
Ždáru, v Orca triatlonu v Novém
Městě a dvakrát druhé místo na
ixteře ve Žďáru a v Blansku.
Výhledově jsem chtěl jet Ironmana v Barceloně, ale vzhledem

k zdravotnímu stavu otce jsem
závod zrušil. Ze stejného důvodu
jsem musel zrušit závody Oravanman a Pilmana.
Jaký byl tvůj sportovní cíl
pro letošní rok? Podařilo se ho
splnit?
Cílů bylo víc, vyhrát co
nejvíce závodů a uspět na
mistrovství republiky v DT
v Pieštanech.A také vyhrát Český pohár. Vše se splnilo.
Kde bereš neustále energii
a chut do závodění? Nemáš
někdy chuť ze závoděním seknout?
Když to děláte dvaatřicátou
sezónu tak jistě tyto okamžiky
přijdou, hlavně při zdravotních
problémech. Energii čerpám
ze samotných závodů, kde se
mi hlavně v rámci poháru daří
porážet mnohem mladší závodníky, hobíky.
Čím to je? Za ty léta je to
především množství zkušeností
a dobrá příprava, výživa a životospráva.
Co bys poradil triatlonistům, kteří se chtějí dostat na
vrchol?
Dnešní triatlon je rozdělen na
sprint triatlon, olympijský, střední a dlouhý. U prvních dvou je
rozhodující disciplínou plavání, u ostatních pak vyrovnanost
všech tří. Tedy rada zní plavat,
plavat a trénovat. A žít triatlonem 24 hodin denně, jen tak lze
dosáhnout na mety nejvyšší. Triatlon je finančně náročný - startovné, doprava, výživa, rehabilitace, vybavení a peníze dostanou jen ti nejlepší, kteří dokáži

svoje výsledky prodat v médiích,
dokáží oslovit sponzory a mají
co jim nabídnout. Příkladem jim
může být Petr Vabroušek nebo
Filip Ospalý. Tedy pracovat na
sobě i v této oblasti.
Která z triatlonových disciplín ti dává nejvíce zabrat a
kterou máš nejraději?
Řeknu to asi takhle, nejslabší
je plavání, ale tím neříkám, že
mi dává nejvíce zabrat, nejraději
mám běh.
Jak a kdy jsi se dostal k triatlonu? Předcházel k tomu jiný
sport?
Triatlon jsem začal závodně
provozovat od roku 1982 a přešel
jsem k němu z tenisu, který jsem
hrál na krajské úrovni a předtím
to byla závodně cyklistika - Dukla Louny. No a běžky.
Co bylo tvým civilním povoláním, jak lze vrcholový sport
skloubit se zaměstnáním?
Mám fakultu elektrotechniky,
takže celý život jsem pracoval
v tomto oboru, převážně v řídících funkcích. Ideální je když
máte zaměstnání zhruba cca 20
km od domova, jak jsem to měl
já. Dvakrát týdně běh domů, třikrát kolo, no a odpoledne doladění, buď běhu či kola. U mě
osobně jsem karieru zaměnil za
sport. V roce 1997 jsem přišel
o zaměstnání. musel jsem odejít
z velice dobrého postu, zrovna
v době, když jsem se připravoval
na první účast na Hawaii. Nejde
vrcholový sport dělat při zaměstnání, kdy potřebujete odtrénovat
v mém případě asi dvacet hodin
týdně, profík třicet.

Který závod za kariéru byl
nejnáročnější a proč?
Z pohledu organizačního
a finančního určitě dvojnásobná
účast na Hawaii. Z pohledu sportovního jich bylo víc, rozhodnu se pro ten poslední - letošní
mistrovství v DT v Pieštanech,
z důvodu vedra a velké vlhkosti.
Jak probíhá přibližně tvůj
obvyklý den v sezoně a mimo
závodní sezónu?
Každý den je jiný a je přizpůsobený konkretnímu dni dle
treninkového plánu. V podstatě
v 8 hod snídaně, pak internet, facebook, kontrola úkolů z minulého dne. Pak trenink. Nějaká
činnost na chalupě, oběd. Hodinka relax. Rodinné záležitosti,
posilovna. Večer telka, internet.
v jedenáct jdu spát.
Musí triatlonisté dbát na
nějaké konkretní složky potravy?
Stravování je individuální
záležitost, každý má jiný metabolismus, v podstatě je to stejné
jako u každého sportovce - méně
červeného masa, i když tatarák je
moje oblíbené jídlo, ryby, ovoce,
zelenina, vláknina. Plus povolená sportovní výživa-vitamíny,
gainery, proteiny.
Máš nějaký strop, do kdy
hodláš závodit nebo to vůbec
neřešíš?
Zabývám se tím, vzhledem
k přibývajícímu věku a ke zraněním. Operace ploténky, operace
ramene, achilovky, různé virozy, záněty. Tedy konečná je rok
2017, cíl vyhrát Hawai. Pak se
vrhnu na golf.

