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Cenné body pro Tomáškovou Výbor OBL změnil tradici. Uspořádal závod v Moravském krasu
Most, Blansko - Alpsko - Jadranské mistrovství závodů silničních motocyklů pokračovalo čtvrtým závodem, tentokrát na autodromu v Mostu.
Ve tř. 125 gp/ Moto3 se tentokrát sešla početnější konkurence než při minulém závodě v chorvatské Rijece, kde blanenská Romana Tomášková
obsadila třetí místo. Ani na našem okruhu se však neztratila. Naopak. Po
vydařených kvalifikačních jízdách, ve kterých zlepšila svůj nejlepší loňský
čas o neuvěřitelných 11,5 s., jí patřilo právem čtvrté místo v první řadě na
roštu nedělního závodu.
Krátce po jeho startu se sice propadla až na šesté místo, ale už při prvním
průjezdu cílem byla na páté pozici a útočila dál na před ní jedoucího Rakušana Edera, kterého zdolala v kole následujícím. Později si brousila zuby
i na zkušeného, padesátiletého Petra Zářeckého, ale v rozhodující chvíli ji
zbrzdil jeden z pomalejších jezdců, který ji nečekaně „zavřel“ při průjezdu
jedné ze zatáček. Romča musela velmi tvrdě brzdit, aby nedošlo ke kolizi
a z útoku na třetí místo nebylo nic. Proto se ve zbytku závodu soustředila
na uhájení čtvrtého místa, které znamená, že si po tomto závodě upevnila
průběžnou třetí pozici v klasifikaci Alpe-Adria, jako nejlepší český zástupce v této třídě. A protože se tento závod započítával našim jezdcům i do
hodnocení MČR, odvezla si z Mostu stříbrný pohár za druhé místo.
Vladimír Jirůšek

Hráči se utkali v Boskovicích
Boskovice - Na zimním stadionu se uskutečnil turnaj Czech Open ve
stolních hokejích podle jednotlivých disciplín a kategorií. Jednalo se o největší akci sezony. Domácí se tentokrát neprosadili na medailové posty.
V Billiard hockey (šprtci) hrálo 114 účastníků, nejlepší boskovický hráč
Michal Odehnal byl šestnáctý. Bohumil Feruga skončil pátý v disciplíně
Air Hockey, Jakub David devátý v Rod Hockey.
(bh)

Z ėĊĉĆĐĮēŃ ĕĔŧęĞ...
Stupně vítězů pro Dvorskou
Letošní školní rok se žákům - atletům ze ZŠ Dvorská mimořádně vydařil.
Značný podíl na níže popsaných úspěších mají atleti a odchovanci z Atletického klubu Blansko Dvorská, který se za více jak desetileté působení stal již
součástí této základní školy. Pro ilustraci uvádíme výběr úspěchů od našich
nejmladších svěřenců až po ty starší.
Prvního významného úspěchu jsme v letní sezóně dosáhli na 15. ročníku
Olympiády žáků prvních tříd, kde naše škola zásluhou všech zúčastněných
vyhrála v celkovém pořadí škol. Za zmínku stojí výkon člena AK Blansko
Dvorská Kryštofa Kroupy, který nenašel přemožitele v dětském „maratonském běhu“. Kryštof tak zhodnotil své dosavadní závodní zkušenosti z letošního Brněnského běžeckého poháru. 6. června se konal v Kunštátě krásný
atletický závod pro ZŠ z celého Blanenska zvaný „O pohár krále Jiřího“.
Závod byl vyhlášen jako soutěž družstev (2.-3. třída) a (4.-5. třída) a zároveň
i soutěží jednotlivců ve vypsaných disciplínách. Navzdory velké konkurenci se nám podařilo v obou kategoriích uspět a do Blanska jsme si odvezli
dva poháry za celkové 1. místo ve starší kategorii a 2. místo mezi mladšími.
I přes to, že se jednalo opět o kolektivní práci, je na místě vyzdvihnout některé dílčí výkony: Anička Kalincová (roč. nar. 2002) nejdříve vyhrála 600
m časem 2:04. Následně po chvilkovém odpočinku přidala stříbro v dálce.
V autobuse nechyběla ani vítězná píseň, poháry kolovaly z ruky do ruky –
prostě nefalšovaná radost z atletiky a z vítězství.
Úspěch se nevyhnul ani nejstarší kategorii, kdy družstvo starších žákyní
(8. - 9. třída) nenašlo přemožitele v okresním, ani v krajském kole Poháru
rozhlasu. Vrchol celé soutěže, republikové finále, se konal v Litomyšli. V konkurenci nejlepších družstev škol z celé České republiky byly atletky z Dvorské
v průběžném bodování dokonce na 1. místě. Po vyhodnocení všech disciplín
nakonec obsadily bronzovou příčku.
Tyto výsledky nejsou dílem náhody, ale výsledkem systematického a pravidelného tréninku. Mimo školní atletické soutěže se členové AK Blansko
Dvorská účastnili řady nejrůznějších atletických soutěží. Hned v úvodu letošní dráhové atletické sezóny naši svěřenci naznačili, že budou patřit mezi
favority. Tréninková dvojice mladších žáků: Zouhar-Beránek se velmi dobře
představila na letošním Mistrovství Brna, kde Zouhar vyhrál 60 m překážek,
Beránek zde obsadil 3. místo. Dále Zouhar přidal 3. místo ve skoku vysokém.
Ještě lépe si tato dvojice vedla na Mistrovství JM, kde Zouhar vyhrál 60 m
př. a kvalifikoval se tak do prestižní reprezentace na Letní olympiádu dětí
a mládeže. Ve skoku vysokém přidal ještě stříbrnou příčku. Beránek si odvezl
z tohoto šampionátu dvě bronozvé medaile – 60 m př. a 300 m.
Následně naše atletická přípravka „řádila“ v technických disciplínách
rovněž v Brně, kdy v rámci přeborů pořádaných Moravskou Slávií a společností BacLine nenašla přemožitele Kalincová (výška, dálka), R. Dítě (výška),
Nečas a Manová (hody, skoky). Další úspěchy jsme zaznamenali ve vícebojích (Svitavy, Tišnov, …) především díky Manové, Zouharovi, Beránkovi,
Kalincové a Nečasovi, kteří pravidelně v těchto soutěžích obsazují nejvyšší
příčky. Naši svěřenci se úspěšně účastní také závodů Okresní běžecké ligy.
Na posledním předprázdninovém závodu OBL, kde byly vypsány dětské
a žákovské kategorie, získala naše omladina - pět zlatých, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Zdaleka neuvádíme všechny závody a letošní úspěchy
– bylo by to dlouhé čtení.
Závěrem bychom rádi poděkovali vedení ZŠ Dvorská za umožnění realizace jarního atletického soustředění, které umožnilo úspěšný vstup do dráhové sezóny. Rovněž velký dík patří představitelům města Blanska a odboru
školství za podporu směrem k našemu atletickému klubu.
Za AK Blansko Dvorská, kolektiv trenérů WVW, více na www.akbd.cz

Premiéru vyhrál Olejníček
Zpravodajové Zrcadla
Blanensko - Posláním Okresní běžecké ligy nebylo pořádání
vlastních závodů, ale pomoc jednotlivým organizátorům a vedení
průběžné soutěže, která zahrnuje
29 běhů. Letos však tuto tradici členové výboru porušili a na
vlastní kůži si vyzkoušeli, co to
obnáší. Premiéru absolvovali minulou sobotu v krásném prostředí
Skalního mlýna, Punkevních jeskyní a Pustého žlebu.
„Reagovali jsme na výsledek
ankety. Většina běžců se vyjádřila, že by další závod uvítali právě v červenci,“ řekl ředitel OBL
Jiří Vrtílka. Výběr místa a času
pořádání měl na starosti Tomáš
Mokrý, ředitel závodu. Moravský
kras je nádherným centrem regionu a tak volba padla právě na tuto
oblast. Běžci mají možnost si zazávodit v krásné přírodě, hluboká
údolí mají přívětivé klimatické
podmínky.
Počasí se v sobotu vydařilo.
Chvilku se honily mraky, ale při
startu v šest večer zase krásně
svítilo sluníčko. Tedy na startu
určitě. Na většině trasy byl již
příjemný chládek. Do Pustého

Start.

Foto OBL

žlebu se vydalo 94 běžkyň a běžců. „Takový zájem nás mile překvapil, ale při narůstajícím počtu
přihlášených jsme tiše doufali, že
to bude stovka,“ řekl Mokrý. Tak
snad příští rok.
Nejlépe se s celou tratí poměřil atlet Lukáš Olejníček z AC
Moravská Slavia v čase 32:29.

Nejlepší ženou byla s časem
43:32 Lucie Kadlecová ze Sokola Radostice. Za zmínku stojí
vynikající výkon Jiřího Bidmona
z Žakis teamu Hlinsko, který s časem 33:34 vyhrál svou juniorskou
kategorii a celkově se umístil na
druhém místě.
„Na hodnocení závodu je ještě

brzy. Rádi bychom slyšeli ohlasy
účastníků. Již teď víme, kde jsme
měli rezervy a co je třeba dopilovat. Nicméně nás těší zájem o náš
závod,“ uvedl Mokrý. „Také jsme
mile překvapeni zájmem o on-line registraci. Z celkem 57 zaregistrovaných se na startu prezentovalo 51 lidí,“ doplnil.

Nepodceňte přípravu ani registraci. Lepší
balíček čeká jen do konce července
Blansko - Regionálním sportovcům se zrychluje tep. Šest týdnů odpočítávají do startu Půlmaratonu Moravským krasem 2013.
Spolu s běžeckou přípravu však
musí zvládnout ještě jednu příjemnou povinnost: zaregistrovat se do
závodu nejpozději do 31. července. Jinak by ve startovním balíčku chybělo půlmaratonské triko
z funkčního materiálu.
Tým Sportuj s námi, který
v květnu uspořádal Boskovické

běhy, čeká na druhý vrchol roku.
Přijde v poslední srpnový den.
„Už měsíc předem však ukončujeme možnost registrace zahrnující
oficiální triko závodu. Později už
nebudeme moci toto upomínkové
tričko garantovat, proto doporučujeme registraci vyplnit a zaplatit
do konce července,“ říká mluvčí
organizačního týmu Hana Trnečková.
Přihlašování probíhá online
přes internetové stránky www.

Turnaje v malé
kopané
Rudice, Boskovice, Karolín - Velký turnaj se odehrál za účasti 29
celků v sobotu v Rudici. Pomyslnou palmu vítězství si odvezl tým
internacionálů s názvem Drn, který ve finále porazil Jedovnice.
V sobotu pořádaly Služby Boskovice za podpory Pivovaru Černá
Hora 2. ročník turnaje ve fotbale na in-line ploše uvnitř zimního stadionu v Boskovicích s názvem Páter cup. Zúčastnilo se sedm družstev, zvítězil tým StB Jabloňany před Šošůvkou a Luděk Teamem
Boskovice.
V Karolíně slavili třicáté výročí založení oddílu rovněž turnajem.
Domácí skončili třetí, předstihly je první Hokejky Blansko a druhé
Jestřebí.
(bh, jo)

sportujsnami.cz a v informačním
středisku v Blansku na Rožmitálově ulici a v Boskovicích na Masarykově náměstí. Pro pořadatele
je rozhodující den, kdy se platba
startovného připíše na účet.
Doporučení však neplatí jen pro
běžce na trati blanenského půlmaratonu, stejné pravidlo platí také
pro dětské závody a Běh městem,
který táhne méně zdatné běžce
i naprosté začátečníky. „Lidový
běh je skvělý svou délkou, protože

dva kilometry a 400 metrů zvládne naprosto každý. Navíc šedesátiminutový limit stihne i chodec,“
myslí si mluvčí. „V Běhu městem
jde o atmosféru, o jedinečný zážitek, který si z trati odnese každý běžec i neběžec. A když se ke
sportovní části přidá společenský
aspekt a koncert kapely Turbo, dá
se čekat pořádná sousedská párty
na závěr prázdnin. Přímo na náměstí Republiky,“ dodává.
Tým Sportuj s námi

Fotbalová
příprava je
v plném proudu
Bohumil Hlaváček
Blanensko a Boskovicko - To,
že je parné léto, neznamená, že
fotbalisté zahálí. Na mnoha místech se hrají turnaje ať už v malé,
či velké kopané, týmy zkouší
nové posily. Několik utkání mají
za sebou už v Blansku i Ráječku,
tedy klubech, které budou hrát
z okresu nejvyšší soutěže.
Čerstvě divizní Blansko začalo hned naostro, když v předkole Poháru České pošty narazilo
na budoucího soupeře v soutěži
z Bystrce. Tým ještě nedávného blanenského kouče Kuglera
byl na hřišti v Rudici o gól lepší
a vyhrál nejtěsnějším rozdílem
po trefě Petra Šípa, který prostřelil špatně postavenou blanenskou zeď z trestného kopu
a překvapil Němce v brance.
Nutno podotknout, že oba celky
hrály ve značně kombinovaných
sestavách. Blanenský lodivod
Jiří Hajský musel nasadit i dva
dorostence Milana Brichtu a Radima Šafaříka, na lavičce měl
k dispozici pouze druhého brankáře Martina Malitse. Z jarní

sestavy hrál pouze kapitán Bubeníček. Hostující Doležel, rovněž
starý dobrý známý ze sestavy
Kolbenky nedal penaltu.
V další přípravě Blanenští
neudrželi dvoubrankové vedení
v Kuřimi a remizovali tam 2:2.
V pátek hráli v Lipůvce se Zastávkou a porazili ji 3:1.
Ráječko si pod novým trenérem Oldřichem Janusiczou zastřílelo v zápase s Moravskou
Slavií, kterou porazilo 6:2. Hattrickem se blýskl Martin Sehnal,
po jedné trefě přidali Shkurupii,
Kupský a Ševčík. O gól méně
dala Olympia Líšni, která přijela
s oslabeným týmem. O výhru 5:2
se postarali Štrajt, Tenora, Mičko, Fajfr a M. Sehnal.
Těžkého soupeře si vybrala
Doubravice v přípravě na I.B třídu, kam postoupila po úspěšném
jaru v okresním přeboru. V divoké přestřelce ji Kunštát přehrál
v poměru 5:3. Bořitov zatím
žádný přátelák neodehrál. Před
pohárovým utkáním s Kohoutovicemi 31. července ještě manažer Alois Ťoupek zápas plánuje,
soupeř však ještě není upřesněn.

Příprava FK Blansko
a SK Olympia Ráječko

Turnaj v Rudici.

Foto Bohumil Hlaváček

Blansko – Mohelnice (24. 7., 17:30 - hřiště Rudice)
Ráječko – Tasovice (24. 7., 18.00)
Boskovice – Blansko (26. 7., 18:00)
Blansko – Svitavy (28. 7., 17:00 - hřiště Rudice)
Ráječko - Kunštát (28. 7., 18.00)
Blansko – Ráječko (31. 7., 18:00 - hřiště Mlýnská)
Blansko – MS Brno (4. 8., 17:00 - hřiště Údolní)

