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Ondrášovka Cup: Vynikající Karel Švancara inkasoval v zápase proti silné Olomouci jen třikrát

Blansko v poháru porazil druholigový soupeř
Bohumil Hlaváček
Vavřinec - Nový travnatý povrch ve Vavřinci zažil další zatěžkávací zkoušku. Nepříznivé počasí neodradilo více než dvě stovky
fotbalových příznivců od návštěvy
zápasu prvního kola Ondrášovka
Cupu. Nemilosrdný los přisoudil
diviznímu Blansku nesmírně těžkého soupeře. Pod taktovkou velezkušeného kouče Petra Uličného
proti němu nastoupili druholigoví
borci 1.HFK Olomouc.
Kdo viděl zahajovací sestavu
Blanska, obával se těžkého debaklu. Oproti předchozím přípravným
zápasům chyběl Zich, čerstvě zranění Klimeš, Farník, Bubeníček či
Hájek, pozdě přijel Němec. Tým,
který přivedl na hřiště s kapitánskou páskou premiérově Šíp, ale
nenaskočil do utkání rozhodně
odevzdaně. Naopak měl v první čtvrthodině mírně více ze hry,
teprve pak se projevila síla hostí,
kteří třemi rychlými góly rozhodli
o osudu utkání ve svůj prospěch.
V domácím dresu se zaskvěl mezi
tyčemi skvělý Karel Švancara. Na
jeho adresu nešetřil slovy chvály
ani Petr Uličný, který po zápase
poskytl rozhovor blanenské televizi.

FK Blansko
1.HFK Olomouc
0:3 (0:3)
Branky: 21. Kovář, 26. Kopecký,
35. Zedníček.
Blansko: Švancara - Bezděk, Cupal J. (76. Cupal P.), Pokoj, Beneš
- Jarůšek (33. Němec), Nečas (69.
Blatný), Janíček K., Šíp (C) - SeHned v úvodu se k překvapení
Olomouckých pustil do odvážné
akce Nečas, místo zakončení však
zvolil ještě kličku navíc. Ve 13.
minutě již začal úřadovat Švancara, když vyrazil tutovku Kobylíka.
Ten pálil krásně i o chvíli později,
jeho petelice ale skončila na břevně. Na druhé straně zahrozilo duo
Pernica a Sehnal, druhý jmenovaný
ale nezakončil.
Pak se již měnilo skore. Kobylík zahrával standardku, Kovář
tečoval míč a ten skončil v blanenské brance – 0:1. Netrvalo dlouho
a opět po nahrávce Kobylíka přidal
druhý gól Kopecký – 0:2. Krát-

pozvánka na fotbal
středa 28. července v 18 hod., hřiště na Mlýnské

FK Blansko
MKZ Rájec-Jestřebí
sobota 31. července v 16.30 hod., hřiště na Údolní

Těžký soupeř. Útočníci Olomouce byli stálou hrozbou pro blanenskou obranu.

komentář
Děs, hrůza, bída. Nenapadají mě
jiná slova, kterými bych trefněji popsal výkon fotbalistů Zbrojovky Brno
v úvodním domácím ligovém utkání
proti Ústí nad Labem. Pokud tohle
mělo být nastartování nové éry brněnského fotbalu, jak to proklamovalo vedení klubu, tak potom pěkně
děkuji. Raději bych zůstal u té staré.
Někteří lidé, co dělají fotbal
v Brně, asi žijí na jiné planetě. Jejich prohlášení o tom, jak tým půjde letos nahoru, jak se pročistila
atmosféra v kabině, jak jsou hráči
odhodlaní údělat pro zlepšení maximum... Blbost. Kdo viděl nedělní
utkání, hodně si rozmyslí, jestli na
fotbal v nejbližší době v Brně půjde.
Takhle se o diváka nehraje.
Při vší úctě, ono se ani není čemu
divit. Hráči jako Jílek, Husár, Červinek, Kalabiška, Křeček a Chlup jsou
jen průměrem toho, co v lize běhá.
A jsou jenom dvě možnosti. Buď na
to nemají a nelze jim nic zazlívat,
nebo na to kašlou a za jistě slušné
peníze si jen odtrénují a odehrají, co
musejí. A to je ten horší případ. Na
druhé straně, co můžu čekat od mužstva, ve kterém je nejlepším hráčem
a tahounem šestatřicetiletý Richard
Dostálek. Ano, ten Richard Dostálek,
který bavil společně s Valnohou, Marošim, Wagnerem a dalšími diváky
před čtrnácti lety Za Lužánkami.
Liga je teprve na začátku, ale pokud bude Brno pokračovat v podobných výkonech, bude mít co dělat,
aby se v nejvyšší soutěži zachránilo.
Zní to ode mě, který fandím Zbrojovce už 23 let hrozně a myslel jsem si,
že něco podobného nikdy nevyslovím, ale on by možná mužstvu pomohl sestup. Teprve pak by si odpovědní
lidé a hráči uvědomili, že takto fotbal
dělat nejde...
Pavel Šmerda

Foto Bohumil Hlaváček

FK Blansko
FC Boskovice

hnal, Pernica. Trenér: Roman
Šindelka.
1. HFK Olomouc: Šrom - Kopecký,
Lukášek, Polák, Dadák - Kobylík,
Kovář (C) (63. Onofrej), Čtvrtníček (82. Vajda) - Tögel (46. Hořava), Richter, Zedníček. Trenér:
Petr Uličný.
ŽK: 44. Beneš, 54. Pernica, 75. Sehnal - 70. Hořava, 78. Čtvrtníček.
Rozhodčí: Talpa - Kučerík, Nováček. Delegát: Kundelius. Místo
konání: Vavřinec: Diváků: 215.
ce na to přišla nehezká chvíle pro
blanenského mladíčka Jarůška. Ten
ve snaze dosáhnout na míč skončil
až na betonovém ochozu. S tržnou
ránou ho musela sanitka odvést na
ošetření. Krátce poté Zedníček do
třetice překonal Švancaru a stanovil poločasové skore – 0:3.
Jak se později ukázalo, bylo konečné. Hned v úvodu sice mohl
skórovat znovu Zedníček, trefil ale
jen boční síť. Na druhé straně po
standardce Sehnal neprostřelil Šroma. Olomoučtí pak přitlačili na pilu,
Švancara se však nadechl k fantastickému výkonu. Krátce po sobě ho
nepřekonali Richter, Kobylík ani
Zedníček, v 74. minutě pak diváci
aplaudovali jeho skvělému zákroku
při trestném kopu Onofreje. Závěrečná čtvrthodinka přinesla zklidnění, zápas se již jen dohrával.
Blanenský trenér Roman Šindelka své svěřence přes porážku
pochválil. „Borci zápas odmakali.
Škoda rychlých slepených gólů,
které jsme dostali,“ posteskl si.
Jeho daleko zkušenější kolega Petr
Uličný byl spokojený s výsledkem
i předvedenou hrou svého týmu.
„Měli jsme ještě několik dalších
tutovek, ty ale výborný brankář
Blanska chytil. Domácí byli v úvodu velice dobří, my jsme ale po
druhé brance již utkání kontrolovali,“ uvedl.

Václav Kolář začal třetím místem
Vilanova de Prades - Minulou
středu odjela česká biketrialová reprezentace na dvoudílný seriál mistrovství světa. V třiadvacetičlenném týmu nechyběli ani čtyři jezdci
z Blanska.
První závod se jel ve španělském
městečku Vilanova de Prades asi 80
km západně od Barcelony v náhorní plošině ležící v nadmořské výšce
980 mnm.
V sobotu na jezdce kategorií do
15 let čekalo osm kontrolních úseků
postavených v krásné skalnaté krajině. Slunečné ráno a obtížné sekce
nasvědčovaly, že půjde o náročný

závod. Jako první se z našich jezdců
představil Ondra Šenk v kategorii
Minime. Z prvního kola si přivezl
velkou bodovou ztrátu, kterou musel dohánět v druhém. I když se mu
podařilo 10 bodů stáhnout, stačilo
to pouze na prozatímní desáté místo
v seriálu.
Na neděli pro starší kategorie pořadatelé připravili opět deset obtížných sekcí. Brzy ráno se na trať vydala kategorie Junior, ve které nás
zastupovali Martin Kakáč a Václav
Gryc. Po pěkně rozjetém závodě
udělal Martin na dvou sekcích chyby, které mu vzaly naději na medai-

lové pozice a odsunuly ho na sedmé
místo. Nováček v této třídě Václav
Gryc zajel výbornou jízdu a obsadil
desáté místo. Největší radost české
výpravě udělal Václav Kolář, který
na velmi obtížných sekcích odsunul veškerou světovou elitu až za
stupně vítězů. Jeho přemožiteli byli
pouze Španěl Dani Comas a Japonec Kazuki Terai. Svoji bronzovou
medaili přidal k dalším dvěma pro
českou reprezentaci.
Ze Španělska se česká reprezentace přesune do italského Darfo Boario Terme na druhý závod.
(rak,bh)

Václav Kolář na trati.

V Červené zahradě hráli bývalí fotbaloví reprezentanti

Zápas. Spravedlivou remízou 4:4 skončilo pouťové utkání mezi týmem starších pánů FC Boskovice a internacionály České republiky. V dresu hostí
se představili brankář Pavel Steiner, v poli hráli František Štambacher, Jiří Ondra, Václav Samek, Miroslav Mlejnek, Aleš Bažant, Róbert Kafka, Petr
Rada, Jan Fiala, Jiří Němec, Roman Kukleta, Tomáš Hunal a Jiří Kabyl. Domácí po celé utkání vedli, hostům se podařilo v závěru zápasu vyrovnat.
Střelcem utkání byl Jan Fiala, autor tří branek.
Foto Pavel Šmerda

Foto Radim Kakáč

Michal Kubík
byl spokojen
Liptovská Mara - Blanenský
jachtař Michal Kubík se vrátil v neděli brzy ráno z mistrovství světa
v jachtingu třídy Vaurien. V závodech dvoučlenných posádek dosáhl
s Lenkou Prokopovou na celkově
41. místo. „Cíl být v první polovině
pole, které čítalo 58 lodí, se nám splnit nepodařilo, vzhledem k průběhu
závodů jsme ale byli spokojení,“
říká čtyřiačtyřicetiletý reprezentant,
který dosáhl na celkově čtvrté místo
v kategorii Masters.
Nebyl vítr, z plánovaných dvanácti rozjížděk se uskutečnilo jen
osm. „Bohužel jsme na to trochu
doplatili, ve dvou zrušených jsme
shodně jeli osmí. Naše umístění
mohlo být tak výrazně lepší,“ posteskl si Kubík. Jak řekl, všechny
kategorie vyhráli Italové. „To se
dalo čekat, hlavní výrobce lodí naší
třídy je z této země a logicky dodává svým posádkám nejlepší materiál,“ vysvětlil.
(bh)

