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Hokej: Blansko i Boskovice těsně přetlačily brněnskou Kometu Úvoz

pátek 28. ledna
Fotbal: Letovice – Boskovice dor. (19.00), zimní turnaj Boskovice.
sobota 29. ledna
Fotbal: Kuřim – Svitavy (11.00), Kunštát – Boskovice B (13.00), Kořenec
– Lipůvka (16.30), Drnovice – Vavřinec (18.30), zimní turnaj Boskovice.
Halový fotbal: Milckův memoriál (8.00), hala ASK Blansko.
Hokej: Adamov – Letovice (16.00), Sloup – Blansko (18.30), OP muži
ZS Blansko.
Kuželky: TJ ČKD Blansko – Náchod (10.00), 1. liga ženy, TJ ČKD
Blansko B – Odry (13.00), 3. liga ženy, kuželna TJ ČKD Blansko.
neděle 30. ledna
Basketbal: TJ ČKD Blansko – Tišnov (9.00, 11.00), OP dorostenky, hala
TJ ČKD Blansko.
Fotbal: Blansko B – Březová (14.00), Benešov – Olešnice (16.00), zimní
turnaj Boskovice.
Hokej: Černá Hora – Rájec-Jestřebí (16.00), Lysice – Březina (18.30),
OP muži, ZS Blansko.
pátek 4. února
Fotbal: Boskovice A – Kunštát (13.00), Boskovice B – Svitavy (15.00),
Boskovice dor. – Drnovice (17.00), zimní turnaj Boskovice.
Hokej: HC Minerva Boskovice – HC Uherský Brod (18.00), krajská liga
muži, ZS Boskovice.
Kuželky: TJ ČKD Blansko C – Čejkovice (18.00), divize, kuželna TJ
ČKD Blansko.
sobota 5. února
Florbal: Atlas ČKD Blansko – Bulldogs Brno B (9.30), Atlas – Valašské
Klobouky (12.20), Atlas – Gullivers Brno (15.10), 2. liga dorostenci, hala
TJ ČKD Blansko.
Fotbal: Kuřim – Březová (10.00), Kořenec – Olešnice (12.00), Letovice
– Lipůvka (14.00), Benešov – Vavřinec (16.00), zimní turnaj Boskovice.
Hokej: Dynamiters Blansko HK – HC Grewis Plumlov (16.00), krajská
liga muži, ZS Blansko. Blansko – Adamov (18.30), OP muži, ZS Blansko.
Kuželky: TJ ČKD Blansko B – Č. Budějovice (10.00), 3. liga muži, TJ
ČKD Blansko – MS Brno (13.00), 2. liga muži, kuželna TJ ČKD Blansko.
neděle 6. února
Hokej: HC Blansko – Znojmo (16.00), krajská liga dorostu, ZS Blansko.
Březina – Černá Hora (11.15), Sloup – Rájec-Jestřebí (18.30), OP muži,
ZS Blansko.

Sportuj s námi jede
Boskovice - Občanské sdružení
Sportuj s námi úspěšně započalo od
začátku ledna projekt společného
trénování s názvem Trénuj s námi
a zdolej sedmizubý hřeben. Jedná
se o sportovní přípravu, která bude
zakončena největší sportovně-kulturní akcí tohoto regionu, kterou
je Běh za sedmizubým hřebenem,
jehož druhý ročník se uskuteční
1. května v Boskovicích.
Tréninky zahrnují běžeckou přípravu, posilovnu a plavání, vše za
účastí trenérů. Projekt je určen pro
ženy i muže všech věkových kate-

gorií. Současná tréninková skupina
čítá více než dvacet účastníků od
sedmnácti let až po běžce a běžkyně vyzrálého věku. „Nemusíte se
ničeho bát, trenéři přistupují ke
každému běžci individuálně, podle
jeho fyzických možností. V případě nedostatku času a nemožnosti
pravidelné docházky, vám trenér
vypracuje individuální tréninkový
plán, podle kterého můžete trénovat
ve volném čase,“ slibují organizátoři. Příprava na hřeben zahrnuje
běžeckou část, plavání a posilovnu.
Více na www.sportujsnami.cz. (bh)

Minerva stále drží třetí místo
Bohumil Hlaváček
Pavel Šmerda
Boskovice, Blansko - Tři vyrovnaná utkání mají za sebou boskovičtí hokejisté. Ve dvou z nich o gól
vyhráli, body však nečekaně odevzdali ve Velkém Meziříčí. Blansko
doma nejdříve podlehlo posílenému
béčku Břeclavi, aby pak přetlačilo
v napínavém zápase Kometu Úvoz.
HC Kometa Úvoz – SK Minerva Boskovice 3:4 (1:2, 0:1, 2:1),
Holý 3, Komínek.
Boskovicím vyšel vstup do utkání
a už ve 2. minutě měli krátce po sobě
šance Tůma a Blaha, o dvě minuty
později Komínek. Všechny ale zlikvidoval domácí gólman Vrba. Nedáš
dostaneš se projevilo v 15. minutě,
kdy se při hře čtyři na čtyři prosadila
v domácím dresu bývalá boskovická
dvojka Bednář-Roupec. V 17. minutě bylo srovnáno, autorem branky
byl Holý. Po chvíli neproměnil dobrou šanci Komínek, odražený puk
si našel Holý a vymetl pavučiny ve
Vrbově šibenici. Ve druhé části hry
se diváci dočkali jediného gólu. Jeho
autorem byl hostující Komínek.
Začátek třetího dějství vyšel lépe
hráčům Komety, kteří snížili na 2:3,
v 52. min. bylo dokonce srovnáno.
Boskovice se ale rychle otřepaly.
Povedený večer zakončil třetí brankou Holý.
Dynamiters Blansko HK –
Břeclav B 4:6 (0:3, 0:3, 4:0), Keprt
2, Král, Štěpánek.
Kdo si myslel, že zápas s posledním týmem tabulky bude procházkou, hluboce se zmýlil. Břeclav
se vydatně posílila hráči prvního
mužstva a ti domácí mladíky předčili v rychlosti, technice a především
střelecké produktivitě. Blanenští
dokonce po páté brance museli
vyměnit gólmany. Hort již inkasoval
jen jednou a pomohl spoluhráčům
ke vzkříšení. Ti v poslední třetině
doslova vstali z mrtvých a dostali
se zpět do ztraceného zápasu. Ten
již sice nezachránili ani v závěreč-

Blansko – Kometa Úvoz 5:4.
né power play, jejich vzchopení ale
působilo mimořádně sympaticky.
„Bohužel už bylo pozdě,“ litoval
trenér Antonín Veselý.
HHK Velké Meziříčí – SK
Minerva Boskovice 5:4 (2:2, 0:2,
3:0), Provazník, Holý, Pazdera,
Komínek. Boskovice nezvládly
závěr zápasu. Po dvou třetinách
vedly ve Velkém Meziříčí 2:4 a nic
nenasvědčovalo tomu, že by mohly
mít problémy. Ale domácí nakonec třemi brankami a fantastickým
závěrem otočili výsledek ve svůj
prospěch.
Dynamiters Blansko HK –
Kometa-Úvoz 5:4 (2:2, 1:1, 2:1),
Keprt , Němec, Hoffmann, Kuběna,
Kučera.
Hrálo se velice rychlé, bojovné a atraktivní utkání mužstev,
v jejichž středu je mnoho mladých
borců. Lépe začali hosté a hned ve
2. minutě se ujali vedení. Domácími
to neotřáslo a vyrovnali krátce na to
střelou od modré Němce. Brno opět
kontrovalo Klimešem, Dynamiters

Foto Bohumil Hlaváček
ale okamžitě odpověděli. Po velice
hezké individuální akci vyrovnával
chytrou brankou Kuběna. Ve druhé
třetině to byli znovu hokejisté Komety, kteří otevřeli skóre, když po nenadálém a nečekaném odrazu od hrazení dorazil kotouč do domácí branky
Vopálka. Tentokrát to Blanenským
trvalo déle, než odpověděli, ale přesto se jim ve 36. minutě podařilo
vyrovnat. Po nahrávce Milana Berky střílel do odkryté branky Kučera.
Nástup do třetí třetiny opět domácí
nezachytili a ve 41. minutě zase
prohrávali po brance Rosenbergera
3:4, ale jak se stalo v tomto utkání
pravidlem, za několik sekund znovu vyrovnali. Krásnou střelou se po
přečíslení prezentoval Keprt. Domácí rozhodli v 52. minutě, kdy střelu
Němce od modré tečoval Hoffmann.
Na to už hosté nedokázali odpovědět, přestože poslední dvě minuty
hráli bez brankáře.
Minerva Boskovice – HC Grewis Plumlov 3:2 (0:1, 1:0, 2:1),
Karný 2, Holý.

Hosté se překvapivě ujali vedení už v 5. minutě z přesilové hry.
Boskovice se z šoku vzpamatovaly
až ve 24. minutě, v níž pěknou přihrávku Karného využil Holý. V 39.
minutě mohl otočit výsledek Horáček, ale neproměnil trestné střílení.
Skórovat se povedlo až v závěrečném dějství Karnému. Hosté dokázali v 45. minutě podruhé vyrovnat,
ale Minerva chtěla vyhrát. V 57.
minutě Planička neudržel v lapačce Stančekovo nahození a hrdina
utkání Tomáš Karný dorazil puk
do brány - 3:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Šternberk
M. Buděj.
Boskovice
Kroměříž
Uh. Brod
Uh. Ostroh
Kometa
Brumov
Plumlov
Blansko
V. Meziříčí
V. Bíteš
Břeclav B

20
21
22
22
21
22
21
21
21
21
22
21
21

17
16
15
12
11
10
11
10
7
6
5
4
3

0
1
0
3
2
1
0
0
2
1
0
0
1

0
1
2
0
1
2
1
2
2
0
0
0
0

3
3
5
7
7
9
9
9
10
14
17
17
17

133:63
105:56
100:67
102:65
96:82
95:77
92:77
79:76
82:100
64:115
65:115
53:104
64:133

51
51
47
42
38
34
34
32
27
20
15
12
11

Kohut v Radosticích nestartoval David Bednář chce hrát v Olomouci
Radostice - Brněnský běžecký
pohár pokračoval pátým dílem,
kterým byla v sobotu Radostická
desítka. V hlavním závodě se na
start postavilo 225 běžců. Dosavadní lídři Daniel Orálek a Jan Kohut
se na něm ale neobjevili. „Měl jsem
problémy se zablokovanými zády,
rozhodl jsem se proto Radostice
vynechat a šetřit síly na další závody,“ svěřil se blanenský vytrvalec
Kohut. Těmi budou Běh kolem
Kanic a v našem regionu stále populárnější Ráječkovská desítka, kterou
připravují pořadatelé na 19. února.
V Radosticích byl nejlepší Petr
Kotyza z UNI Brno před Rostisla-

vem Puklem ze stejného oddílu.
Oba běžci se ve stejném pořadí
seřadili i v celkové klasifikaci. Orálek a Kohut se díky své první absenci propadli na šesté, resp. sedmé
místo. V kategorii juniorů skončil
čtvrtý Vojtěch Grün z AC Okrouhlá, v celkovém hodnocení mu patří
druhá příčka. Biker Radim Kovář
z Moravce Benešov doběhl v rámci
své zimní přípravy devátý.
Dorostenka Kamila Klepalová z ASK Blansko byla v cíli jako
první, v tabulce jí patří třetí příčka,
protože vynechala předchozí závod
v Kuřimi. Při plné účasti v pěti
závodech seriálu je tak před ní druhá

Klinkovský byl první
na půlce v Olomouci
Olomouc, Blansko - Žáci a žákyně atletického oddílu ASK Blansko
si vedli skvěle na halových závodech v Olomouci. „Jirka Klinkovský
vybojoval vítězství v běhu na 800
metrů časem 2:36,17. Ve vrhu koulí
zvítězil rozdílem třídy, když si posunul hranici osobního rekordu o dva
metry a vrhnul 12,01 m. Je horkým
kandidátem na LODM, která se bude
konat také v létě v Olomouci,“ chválí trenér Jiří Ošlejšek.
Další výborný čas zaběhla Kami-

Jiří Klinkovský.

la Klepalová. Trať 800 metrů zdolala za 2:46,57. Figuruje s ním v první
desítce tabulek ČR. Dobře se držela
i Anna Klinkovská, která doběhla sedmá, k tomu přidala výborný
výkon v kouli 8,19 m. Do formy se
dostává Michaela Hlavoňová, která
zaběhla 60 m př. za 10,03 s a řekla
si o účast na MČR. „K tomu přidala
výborný pokus ve skoku dalekém
491 cm. V obou disciplínách je také
v první desítce v průběžných tabulkách ČR,“ prozradil Ošlejšek. (bh)

Foto Jiří Ošlejšek

oddílová kolegyně Markéta Tesařová, v Radosticích čtvrtá. Mezi Klepalovou a Tesařovou se tam na třetí
příčku vklínila bikerka Moravce
Benešov Nikola Hlubinková.
Dosavadní suverén BBP v kategorii mladších žáků Jiří Klinkovský skončil tentokrát těsně druhý. „Trošku na trati, jak se říká,
zakufroval,“ smál se jeho trenér
Jiří Ošlejšek. Na vedoucí pozici
mladíka z Rudice v barvách ASK
Blansko to ale nic nezměnilo. Adéla Šafářová z Moravce Benešov
byla v Radosticích druhá mezi
mladšími žákyněmi, celkově jasně
vede.
(bh)

Blansko
Nejlepší
hráč
blanenského
podzimu David
Bednář se s největší pravděpodobností rozloučí s kapitánskou
páskou, kterou navlékal. Na základě dohody s HFK Olomou zahájil s týmem moravskoslezské ligy
zimní přípravu. „Jsem rozhodnutý
to zkusit, nabídku jsem již dostal.
Trenér Petr Uličný je férový chlap,
kterému věřím,“ říká rezolutně.
Podle něho bude záležet na domluvě mezi vedením oddílů. Jemu by se

líbilo půlroční hostování s opcí. To
připouští i blanenský místopředseda Břetislav Strážnický. „Budeme
s vedením Olomouce jednat, nevylučujeme ani přestup, pokud by byl
za podmínek schůdných pro obě
strany,“ připouští.
Šestadvacetiletý záložník má
před sebou šanci nakouknout do
velkého fotbalu. „Nabídli mi profesionální smlouvu, budu muset
skončit v práci, trénuje se i dopoledne,“ nebojí se udělat krok jiným
směrem. V přípravě se mu zatím
dařilo, proti Valašskému Meziříčí hrál celý zápas, se Slováckem
a Zábřehem poločas. Dvakrát

Tomáš Šenk povede Blansko
Bohumil Hlaváček
Blansko Tomáš Šenk
povede
na
jaře fotbalové
Blansko
v divizi. Po
nečekaném
odstoupení
Romana Šindelky se výbor
kouči béčka rozhodl tuto funkci
nabídnout a ten přijal.
Napadlo tě to ještě před měsícem?
V žádném případě. Vše se semlelo
během týdne. Bylo to pro mne potěšující, ale současně si uvědomuji, že
na sebe beru velký závazek. Nečeká
nás totiž žádná lehká práce. Že jsme
v pásmu sestupu, je jasné.
Máš výhodu oproti eventuálnímu trenéru zvenčí, že většinu hráčů detailně znáš…
To je pravda. Jak z působení
s Petrem Vašíčkem jako asistent
nebo odjinud. Za úkol si jednoznačně dávám divizi udržet.
Proč bude tvým asistentem
Michal Kugler?
Tento post byl otázkou. Výbor

navrhoval Ivana Študenta, já jsem
posléze nakontaktoval trenéra
mladšího dorostu Michala Kuglera.
Kývnul mi. U brankářů bude dál
Saša Malits, ten s nimi odvádí dlouhodobě dobrou práci.
Jakou máš představu o složení
mužstva?
Vše se vyvíjí. Třeba kluci z Brna
se jeví dobře. Jak útočník Doležel,
tak stoper Oulehla. Že nezůstane
David Bednář, je jasné. Byla by
pro něho škoda, kdybychom mu při
takové nabídce bránili. Držím mu
pěsti, ať se chytne. Výbor teď jedná
s dalšími hráči. Pokud vím, podmínky zatím akceptoval Michal Hájek.
A další?
Zda zůstane Honza Zich, je otázkou. Myslím, že spekuluje, mluví
o nabídkách odjinud. Přiznám se, že
nevěřím, že přistoupí na podmínky
nastavené výborem, v případě Radima Bubeníčka je to otevřené. Velký
zájem má u nás chytat zase Aleš
Slanina. To by byla velká opora i po
psychické stránce, je to náš srdcař.
Záleží hodně na domluvě s Čebínem. O angažmá v Blansku stojí
i olešnický Ondřej Kuda. Záleží na
tom, jak na sobě zapracuje fyzicky,
dlouho totiž nehrál.

Staří harcovníci?
Se všemi počítám. Martin Klimeš,
Radim Farník mají velkou chuť do
hry, trénují poctivě, mám radost, že
se i rozptýlily pochybnosti o dalším působení Jiřího Pokoje, určitě
bude pokračovat dál. Na podzim
patřil k nejlepším hráčům. Počítám
i se Šípem a Němcem. První z nich
ještě trénovat nezačal, druhý maká
naplno.
Kdo bude střílet góly? Martin
Sehnal? Jan Karásek nebo snad
někdo jiný?
To je otázka. Oba mají problémy s pracovní vytížeností, která
jim neumožňuje naplno trénovat.
Sehnal je náš, Karásek Ráječka.
Vše bude otázkou osobního jednání s oběma hráči. Jeden z nich
by zde měl určitě působit. V týmu
ale nechci hráče, kteří by chodili
jen na zápasy, to říkám otevřeně.
V záloze mám ještě jednu možnost, tu ale nechci zatím prozrazovat.
Jak jsi spokojen se začátkem
zimní přípravy?
Velice. Kluci makají poctivě.
Chodí dvacet až pětadvacet lidí, to
je výborné. Kromě Šípa a Sehnala
už začali trénovat všichni.

jako defenzivní záložník, jednou
jako krajní. „Nevybírám si, jsem
připraven hrát, kde mne trenér
postaví. Jestli budu v základní
sestavě si netroufnu říct, jsou zde
samí výborní fotbalisté,“ těší se na
novou fotbalovou budoucnost.
Blansko mu bránit nebude.
„David je ve věku, kdy má možná poslední šanci něco dokázat.
Budeme mu držet palce a věřím,
že i všichni, kterým jako blanenský
kopáč přirostl k srdci,“ přeje mu
úspěchy sekretář FK APOS Blansko Hynek Jarůšek. O podmínkách
hostování či přestupu se rozhodne
v nejbližší době.
(bh)

Zimní turnaj
v Líšni
FRAMOZ Rousínov – FK APOS
Blansko 2:1 (0:1). Branky: 57. Hartl, 62. Kuklínek - 31. Doležel. Blansko, 1. poločas: Švancara - Bezděk,
Klimeš, Oulehla, Kuda - Poprik,
Jelínek, Hájek, Beneš - Němec,
Doležel. 2. poločas: Švancara (50.
Trubák) - Poprik, Klimeš, Oulehla,
Kuda - Matuška, Cupal J., Jelínek,
Doležel, Nečas – Jarůšek.
V první vážnější šanci se ocitl Němec, trefil však jen tyč. Na
druhé straně musel zachraňovat
Švancara. Nová potenciální posila má jméno Jan Doležel. Ten se
uvedl pohotovou střelou, kterou
poslal Blansko do vedení. Rousínovští ale po změně stran dokázali během pěti minut otočit skóre.
„Škoda, že jsme utkání nedotáhli
alespoň k remíze, příležitosti jsme
k tomu měli. Na druhou stranu
je to začátek přípravy, z výsledku
velkou vědu nedělám. Chtěli jsme
dnes vyzkoušet hráče širšího kádru, což jsme udělali. Samozřejmě
nás porážka mrzí, ale jedeme dál.
Kluci poctivě pracují na trénincích, což je pozitivní,“ poznamenal
k utkání trenér Tomáš Šenk. (bh)

