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Blanenští atleti absolvovali o víkendu velmi důležité závody v Brně a Hodoníně

Sotáková zářila v reprezentačním dresu
Bohumil Hlaváček
Brno, Hodonín - Mezinárodní
atletické utkání Česko - Slovensko
- Maďarsko se konalo letos v sobotu
v Brně na Palackého vrchu. V dorostencích zvítězili chlapci ČR, v dorostenkách Maďarky, naše družstvo
bylo druhé. Blanenská Jana Sotáková k tomuto umístění výrazně přispěla. Svoji trať 100 m překážek vyhrála
jasně časem 13,74 s a opět prokázala, že ve střední Evropě nemá konkurenci. „Závod šla navíc z plného
tréninku, bez speciální přípravy. Navíc získala pohár pro nejlepší dorostenku našeho družstva,“ měl radost
její trenér Jiří Ošlejšek. Do prázdnin
jeho svěřenkyni čekají ještě tři důležité závody včetně MČR. Vzhledem
k prioritě přípravy na dorosteneckou
olympiádu v Singapuru je bude absolvovat opět z tréninku.
V Hodoníně se 13. června konal
Přebor JMK mladšího a staršího
žactva. ASK Blansko vybojovalo
celkem sedm medailí. Pernica zvítězil ve skoku vysokém výkonem
175 cm, vyhrál i v dálce skokem
595 cm. „Šestimetrová hranice je
opravdu na spadnutí. Navíc přidal
ještě bronz z oštěpu,“ uvedl Ošlejšek. Hlavoňová zaběhla skvělý čas
na 100 m př. 16,71 s a bylo z toho
druhé místo. Druhá byla i stále se
lepšící Kamila Klepalová na 800 m
v novém osobním rekordu 2:37,91.
V kouli mladších žákyň překvapivě
zvítězila Šustrová vrhem přes sedm
metrů. Klinkovský obsadil ve stejné disciplíně druhé místo slušným
výkonem 9,08 m.

Jana Sotáková s pohárem nad hlavou.

Foto Jiří Ošlejšek

Radek Šebela vypálil favoritům na domácí půdě rybník
Bohumil Hlaváček
Jedovnice - Skvěle si vedl minulý týden na domácí půdě v Jedovnicích minigolfista Radek Šebela (na snímku společně se synem
Davidem, který je již rovněž registrovaným hráčem). Jako správný
prezident klubu pozvedl prapor
svého celku, který se na dalším
podniku extraligy družstev umístil
na výborném třetím místě. Navíc
senzačně triumfoval v celkové klasifikaci jednotlivců.
Životní výsledek?
Určitě. Můj jednoznačně a navíc
to pomohlo mančaftu.
Čím se to stalo?
Tak na to se ptá spousta lidí.
Myslím, že základ byl v tom, že

jsem se koncentroval na výsledek
týmu a ten individuální výsledek
přišel tak trochu mimochodem.
Přiznám se, že jsem vůbec nevěděl,
jak si vedu mezi jednotlivci, nesledoval jsem to. Soustředil jsem se
na týmovou soutěž, bylo to napínavé až do konce.

Co na to říkali konkurenti?
Byli překvapeni. Se mnou se
vůbec nepočítalo. Nejsem žádný
hráč republikové špičky, spíš takový lepší průměr. Na celostátním
turnaji jsem byl zatím nejlépe tak
kolem sedmého místa. Takže taková bomba.

Padl i osobák?
Ano. Jednoznačně nejlepší výkon, co jsem kdy zahrál. Vyrovnal jsem si také rekord na jedno
kolo, které se mi povedlo za
devatenáct úderů. Čili sedmnáct
jedniček a jedna dvojka. Škoda,
mohlo to být maximum, to se
jen tak nezadaří. Celkový
součet jsem měl čtyřiaosmdesát úderů na čtyři kola. Tedy dvanáct
dvojek.

A kolegové v týmu? Byla oslava?
Zatím ne. My slavíme
úspěchy z celé sezony až na
našem turnaji. Zatím byl
jen takový malý přípitek.
Soutěž družstev, na které
nám záleží nejvíc, ještě
není dohraná.
Jak si stojíte?
Díky
jedovnickému
úspěchu jsme se posunuli

ze sestupové příčky nahoru, bude
záležet na tom, jak si povedeme
na posledním podniku extraligy.
Ten se koná v Praze, bude to těžké. Hraje se na betonových drahách, moc to na nich neumíme, na
Moravě žádná taková není. Je to
náročnější, nemáme na tom natrénováno. Máme v kádru hráče, kteří
to ale znají, snad nám pomůžou.
Uvidíme.
Pošilhávate jako minigolfista
i po klasickém golfu?
Já konkrétně jo. Výbavu mám,
občas si to vyzkouším. Výhodu
máme na putech, na greenu to umíme. Působíme u toho sice komicky,
jsme u toho sklonění, ale býváme
úspěšní. Odpaly je třeba se naučit,
na těch dorážkách jsme pak dobří.
Baví mne to.

Úspěch. Přípravka FK APOS BLANSKO zazářila na turnaji E.ON Junior Cup ve Vyškově. V semifinále porazila Boskovice 2:0. Ve finále sice podlehla Líšni 1:0, ta ale byla vzhledem ke startu
staršího hráče dodatečně diskvalifikována a Blansko tak postoupilo do celorepublikového finále. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Zdeněk Veselý a hráčem Alexandr Rek (oba Blansko).
Foto Zita Reková * Celostátní setkání. Blansko bylo o víkendu dějištěm prvních celostátních her jednoty Orel. Za účasti zhruba tří set sportovců se soutěžilo ve florbalu, malé kopané, stolním
tenisu a kuželkách. Bohatý byl i doprovodný program. Foto Petr Ducháček

divize
Podle očekávání nepřekročily celky Blanska a Boskovic svůj stín ani
v posledním kole fotbalové divize.
Ze hřišť soupeřů přijely s prázdnou.
FC Velké Meziříčí – FK APOS
Blansko 5:2 (5:1). Branky: 7., 24.,
39. Beran, 33., 45. Jaroš - 26. Kleveta, 79. Farník. Blansko: Štěpanovský
– Šíp, Klimeš (46. Jarůšek), Zich,
Bezděk – Farník, Janíček, Kleveta,
Němec, Starý (76. Beneš) – Sehnal.
Rozhodčí: Machát – Hrůza, Bártová.
Delegát: Blažek. ŽK: Netrda, Brychta – Zich, Šíp. Diváků: 358.
Blansko nastoupilo s defenzivně
postaveným týmem. Přes varování
trenéra Šindelky záhy inkasovalo.
Branka předznamenala to, jak budou
padat i následující. Únik po pravé
straně, centr a prosazení se domácího útočníka Berana přes nedůrazný
střed blanenské obrany – 1:0. A záhy
na to se situace opakovala skoro jako
přes kopírák – 2:0. Hostům se podařilo kontrovat, když se míč dostal
po přistrčení ke Klevetovi a ten nezaváhal – 2:1. Srovnat mohl Sehnal,
trefil však v šanci jenom tyč a předznamenal, co se bude dít po změně
stran. Mezitím ale ještě přišla klasika
z prvního poločasu. Brejk po pravé
straně, centr a gól ve Štěpánovského
síti - 3:1. „Bylo to jasné, hořela levá
stran naší obrany a zejména stopeři
nedokázali následné situace dostatečným způsobem likvidovat,“ nebyl
spokojen trenér Roman Šindelka.
A nebylo to všechno. Podobným
způsobem byli jeho svěřenci pokořeni ještě dvakrát. Hattrick završil
Beran – 4:1 a v závěru půle skóroval podruhé Jaroš - 5:1. „Vypadá to
hrozně, ale oni nás opravdu tak nedrtili, jen vše, co poslali na branku, tam
spadlo,“ konstatoval trenér.
Vědomo si toho, že není již co ztratit, se na hřiště vrátilo jiné Blansko.
„Nepustili jsme domácí v podstatě
za půlku, ale výsledkem bylo něco,
co jsem ještě nezažil. Nastřelili jsme
čtyřikrát břevno a jednou tyč, místní
fanoušci jen nevěřícně kroutili hlavami,“ popisuje Šindelka. Jak dodal,
nebylo to z dalekonosných střel, ale
ze závarů plynoucích z převahy hostů. Branka byla zakletá. Jedna trefa
však přece jenom přišla. Postaral se
o ni po podobné situaci jako minulý
týden proti Pelhřimovu Farník, který
se předtím staral o razítkování břevna – 5:2. Přes vysokou prohru byl
trenér s hrou ve druhé půli spokojen.
„Hráli jsme bohužel ale znovu bezelstný ofenzivní fotbal, který soupeř
v úvodu potrestal a přestože jsme se
pak výrazně zlepšili, s utkáním se
již nedalo nic dělat,“ pokrčil rameny
blanenský kouč.
FRAMOZ Rousínov – FC Boskovice 3:1 (2:0). Branky: 1., 35. Růžička, 54. Buršík – 71. Preč. Boskovice: Gruber (54. Pirochta) – Doležel
O., Vykoukal, Martínek, Horák Jan
– Odehnal (75. Horák Z.), Dostál,
Horák Jak., Preč – Marek, Pavel (81.
Doležel R.). Rozhodčí: Talpa – Fridrichovský, Hájek. Delegát: Valůšek.
Bez žlutých karet. Diváků: 50.
Zápas byl duelem sestupujících
týmů. Záhy šli do vedení domácí,
když Růžička dostal míč po uvolnění Klimešem v podstatě do prázdné
branky – 1:0. Stejná dvojice rousínovských hráčů byla i u druhé branky v 35. minutě – 2:0. Po změně stran
se obraz hry příliš nezměnil. Domácí
měli více ze hry a zaslouženě přidali
třetí gól, o který se postaral v 54. minutě Buršík – 3:0. Hosté kosmeticky
upravili konečné skore díky Prečovu
lobu v 71. minutě – 3:1.
(bh)
Další výsledky: Otrokovice –
Šardice 3:1, Konice – Uh. Brod 0:0,
Napajedla – Třebíč 1:3, Slovácko B
– Žďár 5:1, Rosice – Vyškov 2:2.
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