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Vladimír Kristýn je jako předseda výkonného výboru OFS Blansko s podzimem spokojen

Filosofi e blanenského klubu je správná, říká

Tipovačka je u konce. V posledním soutěžním kole se nejvíce dařilo 
Jiřímu Stehlíkovi mladšímu z Kotvrdovic, který získal 16 bodů a díky to-
muto fi niši se posunul na celkové třetí místo. Před ním je ostřílený okresní 
tipér Břetislav Strážnický a vítězem se tentokrát stal blanenský Štefan Čer-
venka. Nejlepší tři mohou kontaktovat redakci ohledně převzetí výher. 

Konečné pořadí nejlepších 40 
1. Červenka Štefan (Blansko) 153, 2. Strážnický Břetislav (Blansko) 150, 

3. Stehlík Jiří ml. (Kotvrdovice) 148, 4. Dobiašová Dana (Kotvrdovice) 147, 
5. Galuška Vladimír (Kotvrdovice)137, 6. Králíková Růžena (Blansko) 133, 7. 
Mynařík Zdeněk (Sloup) 131, 8. Šenk Antonín (Dolní Lhota) 130, 9.-10. Steh-
lík Jiří st. (Kotvrdovice), Škaroupková Lucie (Ráječko) 129, 11. Škaroupka Jiří 
(Ráječko) 128, 12. Němec František (Ráječko) 122, 13.-14. Adamcová Lucie 
(Kotvrdovice), Stehlík David (Kotvrdovice) 118, 15. Sekanina Zdeněk (Skali-
ce) 117, 16. Nečas Pavel (Holešín) 116, 17. Viška Roman (Letovice) 114, 18. 
Škaroupka Martin (Olomučany) 113, 19. Škaroupka Vít (Spešov) 112, 20.-21. 
Ševčík Josef (Ráječko), Vondra Jan (Blansko) 111, 22. Zuzák Emil (Blansko) 
108 23. Musil Miroslav st.(Křtiny) 105, 24. Horák Zdeněk ml. (Ostrov) 104, 
25.-26. Klíma Pavel (Olomučany), Ťoupek Karel (Blansko), 27. Nečas Michal 
(Lipovec) 101, 28. Pernica Miroslav (Blansko) 100, 29. Dvořák Petr (Blansko) 
98, 30. Hasoň Pavel (Sloup) 95, 31. Bradáč Václav (Újezd u B.) 93, 32. Dvo-
řáček Josef (Němčice) 91, 33. Dvořák Martin (Blansko) 85, 34. Svánovský 
Břetislav (Lipůvka) 81, 35. Nečasová Hanna (Lipovec) 79, 36. Klimeš Karel 
(Blansko) 76, 37. Hrdlička Daneš (Blansko) 74, 38. Štěpánek Josef (Blansko) 
69, 39. Štrof Miroslav (Blansko) 53, 40. Růžička Jiří (Blansko) 52. 

 Celková tabulka na www.zrcadlo.net 

Bohumil Hlaváček

Blansko - Podzimní fotbalová 
sezóna je u konce. Jaká byla z hle-
diska našeho regionu? Popovídali 
jsme si o tom s předsedou OFS 
Blansko Vladimírem Kristýnem.

Byla úspěšná?
Já ji tak hodnotím. Protože se 

obešla bez incidentů, vážnějších 
zranění a tak podobně, tak je to 
třeba říct. 

Zkusme to vzít, jak se říká od-
shora, od nejvyšších soutěží…

Blansko po dobrém začátku do-
platilo na to, že spoustu utkání re-
mizovalo a to se projevilo v tabul-
ce. Tento systém je tak nastaven. 
Zisk jen jednoho bodu není výhod-
ný. Blanenští opravdu ze začátku 
překvapili příjemně i mne. Zcela 
upřímně jim přeji, aby se jim da-
řilo i nadále. Je to dobře pro celý 
okres, když jeden mančaft hraje 
vyšší soutěž. V každém případě je 
třeba hrát takto i dál. 

Co říkáš na fi losofi i vedení 
blanenského klubu? Dávat pří-
ležitost klukům ze svého dorostu 
a z regionu?

To je v každém případě správné. 
Ale myslím si, že pár talentů, kte-
rých si manažeři nevšimli, ještě po 
okresních trávnících běhá. 

Co Ráječko v krajském pře-
boru?

Je to ambiciózní klub se solidní-
mi výsledky, umístění v tabulce je 
velice dobré. Přeju jim ještě lepší 
jaro, i teď to ale není špatné.

V I.A třídě jsou dva týmy 
v její samé špičce…

Kunštát v poslední době hraje 
stabilně dobře. Dobře pracuje s od-
chovanci i kluky z okolí, tak to má 

být. Škoda, že neuspěli ve fi nále 
krajského poháru, mohli mít cen-
nou trofej. Boskovice jako sestupu-
jící z vyšší soutěže hrají o návrat, 
myslím, že by bylo logické a správ-
né, aby se jim to povedlo. Patří do 
krajského přeboru. Bořitov trochu 
doplácí na užší kádr a ne zrovna in-
tenzivní práci s vlastní mládeží. 

O další soutěž níž máme čtyři 
zástupce. Ti lemují tabulku zvr-
chu i odspoda…

To je pravda. V Rájci je situa-
ce taková, že by se asi měl vrátit 
minimálně o soutěž výš. Mají to 
dobře rozehrané. Tam se s mláde-
ží teď dělá dobře, i to by mělo být 
motivací. A navíc by měli tamní 
těžit ze zkušeností z vyšších sou-
těží z minulých let. Lipovec je pro 
mne velice příjemným překvape-
ním. I oni pracují dobře, jsou v I.B 
třídě stálicí. 

Na opačném pólu tabulky jsou 
také týmy z okresu…

Doubravice jako nováček trpí 
trochu podle očekávání na ne-
zkušenost z krajské soutěže. A co 
se týká Blanska B? Velmi špatný 
začátek, teď se to lepší. Ale do-
mnívám se, že práce trenéra Ivana 
Študenta, kterého si velmi vážím, 
se zúročí ve prospěch týmu. Podle 
mne se to určitě zlepší.

A jsme u okresního přeboru. 
Třeba Lipůvka, které šéfuješ, je 
jeho štikou…

Dali jsme si výkonnostní cíl být 
do pátého místa, to se nám daří. 
Držíme kontakt s vedoucí Čer-
nou Horou. Ta má velmi dobrou 
obranu, dostala nejméně gólů. My 
jsme naopak ofenzivní tým, jenž 
hodně branek dává, ale i dostává. 
Měli jsme špatný začátek, prohráli 
s týmy ze dna tabulky a na to teď 
trpíme. To je daň z prvních kol. 

V okresním přeboru je ně-
kolik dalších dobrých mužstev, 
potýkají se ale s nevyrovnanými 
výkony…

Třeba Vilémovice. Mají ale 
hru postavenou na dvou osobnos-
tech. Honzovi Marošimu a Jirkovi 
Vorlickém. Dokáží na sebe vzít 
zodpovědnost a je to odvislé na 
jejich zdraví či momentální formě. 
U Jirky Vorlického bych se rád 
pozastavil ve vztahu k jeho práci 
s mládeží. To je zvláštní kapitola. 
On je pořád vynikající fotbalista, 
ale čím dál větší odborník ve vzta-
hu k tomu koučování dětí. 

Velmi dobrý tým mají podle 
mne Jedovnice. Šošůvka je pro 
mne také příjemným překvape-
ním. 

Ale co třeba v přechozích le-
tech výborný Sloup?

Tam hrálo a hraje několik vý-
razných osobností z let minulých. 
Teď to nějak neklape. Dá se říct, 
že už je to v přeboru průměrné 
mužstvo.

Kdo si to na jaře rozdá o se-
stup?

Nečekal jsem v tomto pásmu 

Rudici. Měla určitě vyšší ambice. 
Je to pro mne sympatické mužstvo, 
nějak mu ale podzim nevyšel. Do-
rostli tam šikovní kluci, překvapu-
je mne, že jim to nejde tak, jak by 
si představovali. Kotvrdovice hrají 
silový fotbal, který je neefektivní, 
Drnovice by také určitě mohly mít 
víc bodů.

Co III. třída?
Ta je velmi vyrovnaná a mys-

lím, že má zlepšující se úroveň. 
Není tam jasný favorit, i když to 
vypadá na Svitávku. Tam se pro-
jevuje nástup kluků, se kterými se 

Petr Čech a Vladimír Kristýn.  Foto archiv VKPetr Čech a Vladimír Kristýn.  Foto archiv VK

v mládí dobře pracovalo. O soutěž 
níž hrají většinou béčka.

Mládežnické kategorie jsou 
na tom jak?

Pokud bych měl začít doros-
tenci, zde velmi dobře hrají kluci 
z Rájce nebo třeba z Cetkovic. 
Lipůvka bude mít, myslím solid-
ní tým do dvou let. Začal jsem 
u okresní úrovně, ja třeba ale sa-
mozřejmě pochválit práci funkci-
onářů a trenérů z Boskovic a Blan-
ska. Je to dobře vedeno. 

A komise mládeže OFS Blan-
sko?

Podařilo se ji nastartovat podle 
mých představ, aby to bylo jiné 
než předtím. Funguje již výborně, 
rách zejména vyzvedl práci Jiří-
ho Vorlického a Vladana Horáka 
s okresními výběry. 

Jak jsi spokojen s rozhodčí-
mi?

Komise funguje solidně. Máme 
svoje stálice, někteří mladí začína-
jí pískat výš a jsme na jejich práci 
pyšní. Nejezchleb, Strya mladší, 
Hlubinka třeba. Nábor mladých 
se stále nedaří tak, jak bychom si 
představovali. Na okrese výborně 
pískají například Barák, Jalový, 
Hřebíček, opravdu velmi dobře 
zvládají zápasy. I když je mi jasné, 
že tato moje slova vzbudí emoce. 
Ale to je fotbal. 

Ty působíš i ve vyšších repub-
likových úrovních …

Já jako právník působím v od-
volací komisi FAČR. Jsem její 
místopředseda. Je to zajímavá prá-
ce. V rámci mého funkcionářského 
působení jsem se zúčastnil kvalifi -
kačních zápasů v Itálii a Bulhar-
sku. Poznal jsem něco jiného, jak 
se kopaná dělá. Mám i zajímavé 
fotografi e s reprezentanty.

Brno, Blansko - Současní i bývalí plavci oddílu ASK Blansko se o minu-
lém víkendu představili na nejprestižnějších závodech českého plavání 45. 
ročníku Velké ceny města Brna, která byla zároveň osmým kolem Českého 
poháru v plavání. Tradiční brněnský mítink byl jednou z posledních mož-
ností českých reprezentantů splnit limity na mistrovství Evropy v krátkém 
bazénu, které se uskuteční v polovině prosince v dánském Herningu. Letos 
byla v Brně k vidění téměř kompletní česká i zahraniční plavecká špička ze 
dvaasedmdesáti českých, slovenských, polských a rakouských klubů. 

Pro blanenské plavce znamenal start v brněnské pětadvacítce na Lesné 
poslední možnost zaplavat kvalitní časy pro zimní mistrovství ČR dorostu 
a dospělých, které se bude konat za týden v Plzni. To se podařilo, neboť 
padlo celkem deset osobních rekordů, takže plavci Petra Pokorná, Veroni-
ka Zamazalová, Hana Kopřivová, Michal Vencel a Jan Vencel mají start na 
MČR téměř jistý. Jedinou medaili pro Blansko získala česká reprezentantka 
v dálkovém plavání Silvie Rybářová z Komety Brno, která na dvoustovce 
motýlek doplavala na třetím místě. Nejlepší výsledky zástupců blanenského 
oddílu co se týká pořadí ve výsledkové listině byly dvanácté místo Jana Ven-
cela na dvoustovce prsa, třinácté místo Petry Pokorné ve stejné disciplíně 
a čtrnácté místo Veroniky Zamazalové na stovce prsa. Zdá se tedy, že po 
velmi nadějném prsaři Dominiku Špačkovi, který v současnosti plave jako 
juniorský reprezentant za Kometu Brno a na víkendovém mítinku obsadil 
jedenáctou příčku na trati dvě stě prsa, má blanenské plavání v prsových 
disciplínách další výrazné osobnosti. O víkendu nezahálel ani zbytek bla-
nenského oddílu. Na Svatomartinských sprintech v Hodoníně, kterých se 
zúčastnili plavci z deseti oddílů Jihomoravského kraje, posbírali blanenští 
dvaatřicet medailí, z toho deset zlatých. Všechny tři starty proměnili na zlato 
Milan Kučera a Adam Přikryl. Další medaile s nejvyšší hodnotou vybojovali 
Viktorie Grmelová, Tomáš Chemčuk, Daniel Šenk a Jakub Bartošík. (vv)

Plavci měli náročný víkend

Blansko - Přituhuje a na běž-
cích přibývají vrstvy oblečení. 
Okresní běžecká liga má před 
sebou poslední dva zimní závo-
dy. Nejde o nějaký slabý dozvuk 
sezony, v těchto závodech se roz-
hodne o konečném pořadí v mno-
ha kategoriích, dají se čekat nelí-
tostné souboje na ostří běžeckých 
bot. „Na podzim se mi daří víc než 
na jaře a doufám, že ještě malinko 
zrychlím,“ varoval soupeře vedou-
cí muž průběžného pořadí Tomáš 
Večeřa po vítězství v Hraběnka 
Cupu. A opravdu zrychlil, posled-
ní závody mu vycházejí skvěle 
a stále drží těsný náskok před svý-
mi pronásledovateli. Běžce čeká 
i valná hromada a pozměněné za-
končení sezony v Petrovicích.

Podzimní uragán
Podobně jako Večeřa chytila 

pravý podzimní vítr Zdeňka Ko-
márková, oproti jaru zrychlila 
a kam přijede, tam většinou bere 
nejvíc bodů do průběžné bodova-
cí soutěže. Nutno dodat, že v po-
sledních podnicích chyběla Mila-
da Barešová. Letos nedosáhne na 
čtrnáct závodů, které se počítají 
do konečného hodnocení. Stejně 
tak je už teď jasné, že nevyhraje 
aktuálně nejlepší běžec z Bla-
nenska, Jan Kohut. V posledním 
běhu v Jedovnicích ukázal, že 
umí vyhrát i dva závody v jednom 
dni. Dopoledne zvítězil v Mizuno 
sedmičce v Brně, odpoledne pak 
u Olšovce v Běhu za jedovnickým 
kaprem. „Bohužel termíny často 
kolidovaly s dalšími republikový-
mi závody. Ale ty poslední závody 
OBL chci běžet,“ slibuje Kohut. 

Do rukavic
Řeč je o Mikulášském běhu 

v Okrouhlé a tradiční běžecké 
rozlučce se sezonou v Petrovicích. 
V Okrouhlé už jde většinou běž-
cům pára od úst a nasazují ruka-
vice. Závod startuje v sobotu 30. 
listopadu. Je to zároveň druhý běh 
Brněnského běžeckého poháru, 
absolvují ho stovky lidí.

O něco menší účast, ale zato 

Běžecká liga vrcholí, adrenalin stoupá

sváteční atmosféra provází každý 
rok Hraběnčino běhání. V pen-
zionu U Hraběnky v Petrovicích 
běžci končí sezonu a OBL vyhla-
šuje celkové vítěze. To většinou 
mrzne, až praští a na kratší trati 
hrozí hlavně náledí. Letos se běží 
v pátek 27. prosince. Start a cíl 
bude jako každý rok u penzionu, 
registrace, šatny, výdej tradiční 
polévky i vyhlášení výsledků pak 
nově v kulturním domě v Petro-
vicích. „K Hraběnce už jsme se 
poslední ročníky nemohli všichni 
vejít, obec Petrovice nám vyšla 
vstříc a nabídla nám kulturní dům. 
Také se podílí na doprovodném 
programu,“ popsal změny ředitel 
Okresní běžecké ligy Jiří Vrtílka.

Pak už čeká běžce na rozdíl 
od medvědů jen krátký zimní 
spánek.

Blanenskem se už letos pro-
hnalo sedmadvacet závodů zapo-
čítávaných do Okresní běžecké 
ligy. Plus další sympatické podni-
ky pořádané nadšenci na různých 
místech. O drtivé většině z nich 

se psalo na stránkách www.ob-
lblansko.cz. Běžci tam našli roz-
hovory s pořadateli, propozice, 
profi ly i reporty ze závodů. A sa-
mozřejmě aktuální výsledkový 
servis. Novinkou je tuto sezonu 
on-line registrace, kterou využi-
lo osm závodů. Usnadnila práci 
pořadatelům a zkrátila fronty při 
prezentaci.

Příště jinak
I letos stoupá zájem mezi bě-

žeckou veřejností, většina běhů 
překonala svoje účastnické re-
kordy, u některých komornějších 
závodů je dokonce na zváženou, 
jestli ještě zvyšovat jejich kapaci-
tu. „Jsme rádi, že jsou v termínov-
ce masové běhy i ty malé, které 
mají svou specifi ckou atmosféru, 
zaručuje to větší pestrost,“ myslí 
si Tomáš Mokrý z výboru OBL. 
Dojmy běžců spolu s ostatními 
členy sdružení celý rok trpělivě 
sbírá. V anketách i při setkáních 
na závodech, „funkcionáři“ jsou 
totiž zároveň aktivní běžci. 

Už teď je jasné, že příští ročník 

Okresní běžecké ligy bude jiný než 
letos. O tom, jak rozsáhlé změny 
to budou a jestli se povede zacho-
vat soutěž i dál, se bude mluvit i na 
valné hromadě v úterý 10. prosin-
ce. Začíná v šest hodin večer v sa-
lonku hotelu Skalní mlýn. „Zveme 
na ni všechny ředitele závodů, kte-
ré tento rok patřily do OBL nebo 
by mohly přibýt do termínovky 
příští rok, a taky všechny, kdo 
mají zájem se aktivně zapojit do 
dění v běžecké komunitě na Bla-
nensku,“ láká na pracovní setkání 
ředitel OBL Vrtílka.

Veškeré info ohledně závodů, 
propozic, výsledků, kontaktů, 
atd… na www.oblblansko.cz 

Co čeká běžce do konce 
roku?

30. 11. – Mikulášský běh 
Okrouhlá – 28. závod OBL, 2. zá-
vod BBP

10. 12. – valná hromada, Hotel 
Skalní mlýn

27. 12. – Hraběnčino běhání, 
Petrovice – 29. závod OBL, za-
končení sezony (obl)
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