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V Blansku dostali ocenění nejlepší sportovci, kolektivy, trenéři i rozhodčí za uplynulý rok

Cenu čtenářů Zrcadla získal běžec Jan Kohut
Bohumil Hlaváček
Blanensko a Boskovicko - Iniciativa přišla z okresního výboru
České unie sportu, přidali se redakce regionálních novin Týden
u nás, Zrcadlo Blanenska a Boskovicka a Boskovicko. Poprvé
tak byli společné vyhlášení ti nejlepší z oblasti sportu za rok 2013.
Nezapomnělo se na ty, kteří v této
oblasti odvádí dlouhodobou poctivou práci. Bez udání pořadí
byli oceněni poháry jednotlivci, družstva, trenéři a rozhodčí,
nezapomnělo se na jednotlivce,
kteří pochází z našeho okresu, ale
startují již v klubech v rámci republikových soutěží na nejvyšší
úrovni.
Vyhlášení se uskutečnil na blanenském hotelu Zámecká sýpka
poslední lednový čtvrtek. Mezi
hosty nechyběli sportovní osobnosti Karel Jarůšek a Olga Oldřichová, poslanec Parlamentu ČR
Lubomír Toufar, starosta Blanska Ivo Polák a Letovic Vladimír
Stejskal. Všechny přivítal předseda OVV ČUS Josef Vrba.
Za příjemné přátelské atmosféry si pro ocenění přišli nejprve
dlouhodobě pracující rozhodcovské osobnosti. Byli jimi hokejový
arbitr František Kitner a volejbalový sudí Michal Souček. Mezi
trenéry to pak byla duše blanenského baseballu Jaroslav Krejčíř
a blanenského plavání Věra Vencelová. Pro ceny pro kolektivy si
nejprve přišli čerství mistři republiky v malé kopané ze Sokolu BK Sadrosu Boskovice, cenu

Čtenářská cena. Cenu Zrcadla Blanenska a Boskovicka převzal vytrvalec Jan Kohut.
Foto Radim Hruška

jim předal předseda OFS Blansko Vladimír Kristýn. Poslanec
Toufar pak pogratuloval sekretáři
FK Blansko Petru Dvořákovi za
úspěchy mužů FK Blansko. Nezapomnělo se na stříbrné ligistky
v kuželkách z KK Blansko.
Pak již ceny v abecedním pořádku převzali ocenění jednotlivci (viz přehled). Až na jednu výjimku si pro poháry přišli všichni
osobně. Velký potlesk sklidily
mimo jiné dvě nadějné mladé sportovkyně Adéla Šafářová
a Romana Tomášková. Obecenstvo ale nešetřilo ovacemi ani u
ostatních.
Ze sportovců proslavujících náš
region v republikovém měřítku se
dostavil jen fotbalista Zbrojovky
Brno Luděk Pernica, kterému pogratuloval, kdo jiný než internacionál Karel Jarůšek. Jeho kolega
Přemysl Kovář se omluvil, stejně
jako plavkyně Silvie Rybářová
místo níž se dostavila maminka.
Dcera je toho času na dálkových
závodech v Argentině.
Do síně sportovní slávy byl uveden legendární sloupský fotbalista a hokejista Zdeněk Kučera, pro
stejné ocenění in memoriam pro
zemřelou osobnost blanenského
kuželkářského sportu Petra Nečase si přišla jeho sestra.
Na závěr byly předány ceny
čtenářů jednotlivých spolupořádajících periodik. Od Boskovicka
ji dostala Adéla Šafářová, Týdne
u nás Lenka Kalová a Zrcadla Jan
Kohut. Zasloužený potlesk ukončil příjemný podvečer, závěrečné
slovo přednesl opět Josef Vrba,

který poděkoval jménem všech
zúčastněných organizátorům ve-

čera, který by se podle jeho slov
měl stát novou tradicí.

Sportovec okresu 2013
Jednotlivci

Luboš Dudík, stolní tenis
Lenka Kalová, kuželky
Jan Kohut, atle ka
Václav Kolář, biketrial
Petr Mareček, vzpírání
Adéla Šafářová, cyklis ka
Kamil Skácel, hokej, fotbal
Romana Tomášková, motorismus
Jan Tr lek, fotbal
Veronika Zamazalová, plavání

Kolek vy
Sokol BK Sadros Boskovice, malá kopaná
FK Blansko muži, fotbal
KK Blansko ženy, kuželky

Jednotlivci v jiných klubech
Přemysl Kovář, fotbal
Silvie Rybářová, plavání
Luděk Pernica, fotbal

Rozhodčí
Fran šek Kitner, hokej
Michal Souček, volejbal

Trenéři
Jaroslav Krejčíř, baseball
Věra Vencelová, plavání

Síň slávy
Zdeněk Kučera, fotbal, hokej
Petr Nečas in memoriam, kuželky

Talent. Romana Tomášková se stává celebritou českého motoris ckého sportu.
Postup do divize. Poslanec Lubomír Toufar vyzvedl úspěch blanenských fotbalistů.
Stříbro. Blanenské kuželkářky skončily na druhé příčce ligy.

Zbrojováci. Cenu Luďku Pernicovi předal Karel Jarůšek.

Gratulace olympioničky. Pohár boskovické cyklistce Adéle Šafářové
předala Olga Oldřichová.

Síň slávy. Zdeněk Kučera si navzájem popřál se setrou Petra Nečase.
7x foto Radim Hruška

