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Pekelné vedro o víkendu potrápilo všechny účastníky letošního ročníku Vysočanského triatlonu

Pospíchal premiérově vyhrál, Křenek byl třetí
Bohumil Hlaváček
Vysočany - Již po čtrnácté uspořádal klub SC Ráječko ve Vysočanech výborně zorganizovaný závod
v triatlonu. Při pohledu do startovní
listiny se nabízel tip na favority na
vítěze.
Předpoklady se naplnily. Borci
z brněnského EKOL Teamu si to
rozdali s dvojnásobným vítězem
Janem Klementem. Ten se tentokrát
vklínil mezi ně na druhou příčku.
Vysočanský primát získal poprvé
Zbyněk Pospíchal, pomyslný bronz
bral bořitovský Jan Křenek. Lidový triatlon, který hlavnímu závodu
předcházel, vyhrál Stanislav Hort ze
Zbýšova.
Nejlepší ženou v hlavním závodě
byla rovněž reprezentantka EKOL
Teamu Tereza Durdiaková. „Pokyn
trenéra zněl jasně, odplavat a zajet kolo podle možností a pak dát
všechno do běhu. Měla jsem co
dělat, abych to poslední zvládla,“
lapala po dechu těsně po protnutí
pomyslné cílové pásky.
„Zatím každý rok nás poslední
dobou počasí nějak potrápilo, nějakou kalamitu jsme čekali zase.
Letos však nebyl žádný déšť či
vichřice. Svítilo sluníčko. Ale tentokrát až moc. Nejhorší podmínky,
takový hic jsme nikdy nezažili. Při
značení trati jsme opravdu omdlévali,“ připustil ředitel závodu
a moderátor v jedné osobě Zdeněk Přibyl, který dal jako každý
rok dohromady skvělou partu ráječkovských nadšenců. A protože
u nich doma není žádná vhodná
vodní plocha, plavecká část se opět
odehrála ve vysočanském rybníku.
Ta cyklistická měla trochu pozměněnou trasu. Vzhledem k výstavbě
kanalizace v Šošůvce se otáčela již
před obcí, o to delší byla směrem
k další otočce na Drahany. Do depa

Dojezd. Vedoucí čtyřčlennou skupinku přivezl na čele do depa Jan Křenek před Klementem a později vítězným
Pospíchalem.
Foto Bohumil Hlaváček

Vítězka. Tereza Durdiaková se občerstvuje na začátku běžecké části závodu.
Foto Bohumil Hlaváček

z redakční pošty
Memoriál Ivo Kučery
V neděli 4. července se v Suchém uskutečnil Memoriál Ivo Kučery
pořádaný sportovním klubem Viktoria Suchý.
Na tomto skvěle obsazeném turnaji v malé kopané potřetí v řadě za
sebou triumfoval Bombastic Vyškov. Mužstvo složené z části z bývalých
ligových hráčů to nemělo s obhajobou loňského vítězství jednoduché.
Viditelné zlepšení a omlazení mužstva Žďárné a také Suchého (na snímku) zamíchalo kartami.
Turnaj přinesl vyrovnané zápasy, atraktivní podívanou a za téměř
tropického počasí i hojnou účast diváků. Vhod tedy přišlo výborné občerstvení. Alko i nealko teklo proudem a navíc vše provoněly speciality
na rožni a z udírny. Putovní pohár a veškerá ocenění předával kapitánům bratr tragicky zesnulého Iva Kučery Jan Kučera. Ten sám pak byl
překvapen, když jej pořadatelé vyhlásili nejlepším fanouškem. Vše si
můžete připomenout ve fotogalerii na www.obecsuchy.cz.
Výsledné pořadí: 1. Bombastic Vyškov, 2. FC Žďárná, 3. Kačabovci
Suchý, 4. Restaurace U Boba Benešov, 5. Soudci Blansko, 6. Bílý balet
Mostkovice.
Vladimír Ševčík

Jedovnice v Aschheimu
Ve dnech 9. až 11. července se na pozvání partnerského města Aschheim v Německu zúčastnili jedovničtí fotbaloví dorostenci prestižního turnaje, který se hrál na hřištích SV Dornnach.
V naší věkové kategorii sedmnáct let bylo ve skupině celkem sedm
týmů. Hrálo se systémem každý s každým. Jeden zápas trval patnáct minut, což není mnoho na skórování. Mužstvo obsadilo třetí místo, pouze
rozdíl vstřelených branek nás dělil od druhého místa. Za zmínku stojí
také to, že jsme ze šesti zápasů žádný neprohráli a nedostali ani jeden
gól.
Klukům náleží poděkování za vzornou reprezentaci Jedovnic. Bylo
o nás vzorně postaráno. Tímto děkujeme za pozvání partnerskému městu
Aschheim a těšíme se na další společné turnaje.
Marek Pernica, trenér

se vrátila na čele pohromadě čtveřice triatletů. Později tři první v cíli
doplňoval bratr vítěze Vladimír
Pospíchal. Zdržel se však v depu
a tak se do běžecké části vydalo
pohromadě již jen trio. Nedošlo
nakonec na žádný společný finiš,
borci se pomalu od sebe odtrhli.
Třetí Jan Křenek oddychoval
v cíli spokojeně. „Z vody se mi
lezlo špatně, na kole se mi naštěstí povedlo ztrátu dohnat. Jelo nás
šest. Dva odpadli po první otočce
a přes Vysočany jsme projížděli již
jen čtyři. Ve stejném počtu jsme
vyrazili do běžecké části,“ popsal

drama na trati. Podle něho bylo
Pospíchalovo vítězství zasloužené.
„Kolo tahal nejvíc z nás, jel pěkně.
Mně osobně došlo po třech stech
metrech běhu a soupeři se mi začali
vzdalovat. Už jsem na to neměl, vedro bylo fakt šílený. Podmínky byly
nesmírně těžké, ale jak se říká, pro
všechny stejné, takže se nemám na
co vymlouvat,“ uznal.
Druhý Jan Klement nepotvrdil
vysočanský hattrick. „Nevyšlo to.
Ale Zbyněk byl dnes nejlepší,“ složil poklonu tradičnímu protivníkovi. Jak řekl, jeho výhra byla spravedlivá.

O tituly se pojede v Benešově
Benešov - První týden v srpnu bude Benešov
u Boskovic hostit vrchol domácí silniční cyklistiky - Mistrovství České republiky mládeže,
tedy starších žáků a žákyň, kadetů a kadetek.
Program počítá celkem se třemi disciplínami.
V úterý 3. srpna se na trati Benešov – Buková –
Protivanov, která měří 7,1 km, odjede časovka
jednotlivců, ve čtvrtek 5. srpna i časovka dvojic a družstev. Závod jednotlivců s hromadným
startem je naplánován na sobotu 7. srpna. Peloton vystartuje od Základní školy v Benešo-

vě a vydá se po 28,8 km dlouhém okruhu přes
obce Bukovou, Lipovou, Horní Štěpánov, Pohoru a Kořenec zpátky do Benešova.
V příštím vydání Zrcadla přineseme podrobnosti o závodu, představíme domácí naděje,
a dozvíte se i dopravní informace k jednotlivým
dnům konání šampionátu. Propozice a další
materiály si můžete prohlédnout na webových
stránkách www.moravec.benesov-u-boskovic.
cz nebo si o ně požádat přes e-mail starosta.benesov@seznam.cz a erik@okbag.cz. (zpr, pš)

Vítěz? „Myslím, že jsem zde asi
dosud nikdy nevyhrál. Premiéra,“
přemýšlel Zbyněk Pospíchal. I on
hodnotil náročné podmínky. „Člověk hledal aspoň lísteček, který
by poskytl stín při běhu. Marně.
Naštěstí nahoře trochu foukalo,
pomohlo to. Výborně jsme si zazávodili. Z kola jsem šel trochu unaven, čekal jsem, co kluci provedou.
Když jsem zůstal jenom s Klemou,
řekl jsem si, že mu musím oplatit
porážku z Blanenského plecháče.
Na finiš jsem si nevěřil, povedlo se
mi ho setřást. A vyšlo to,“ netajil
radost.

pozvánka
Po tříleté přestávce se jihomoravští vyznavači motokrosu dočkají opět vrcholné podívané. Nabídne ji
čtvrtý díl mezinárodního mistrovství České republiky,
který bude v neděli 25. července od 13 hodin hostit
Vranov u Brna. Fanoušci motokrosu se mohou těšit na
nově upravené a náročné trati na nejlepší české jezdce,
Jiřího Čepeláka, Jana Zarembu, Martina Žeravu, Jana
Brabce, Petra Masaříka, Michala Kadlečka, Petra Bartoše a další doplněné o kvalitní zahraniční konkurenci.
Jezdce všech tří tříd čekají ve Vranovském žlebu dvě
samostatně bodované jízdy.
(pš)

FK Blansko zahájilo letní přípravu
Bohumil Hlaváček
Blansko, Vavřinec - První utkání letní přípravy absolvovali fotbalisté divizního FK Blansko. Na
hřišti ASK nejprve nastoupili proti
nováčkovi divize FC Sparta Brno,
v neděli je pak ve Vavřinci prověřil
okresní výběr pod hlavičkou Zrcadlo Team.
Blansko – Sparta 4:4 (1:2), Nečas, Sehnal, Pernica, Jarůšek. Blansko, 1. poločas: Sehnal M. II - Nečas, Klimeš, Zich, Bezděk - Gross,
Janíček, Němec, Jarůšek (41. Starý)
- Farník - Sehnal M. I. 2. poločas:
Švancara - Nečas, Němec, Zich (76.
Gross), Paděra - Gross (63. Jarůšek), Janíček. (63. Klimeš), Farník,
Starý - Sehnal Martin I, Pernica.
Trenér: Roman Šindelka
Soupeř poslal do každého poločasu zcela jinou jedenáctku, v domácím dresu si odbyli premiéru
jmenovec kanonýra Martin Sehnal
ze Zbrojovky v brance a Miroslav
Gross z Ostrova, které trenér Šindelka zkouší.
Skóre otevřel utěšenou trefou po
pěkném centru Sehnala Nečas. Do

poločasu agilní hosté otočili stav
brankami Klimeše a Neumana. I po
změně stran se hrál atraktivní útočný fotbal. Blansko zvrátilo houpačku ve svůj prospěch, když nejprve
vyrovnal Sehnal, aby krátce na to
připravil třetí gól Pernicovi. Vedení
vydrželo Blansku jen minutu a Forman vyrovnal na 3:3, po chvilce pak
zaznamenal Fuksa další brněnskou
branku. Odpovídající remízu zajistil
v 90. minutě Jarůšek, když Sehnal
si připsal již svou třetí asistenci
v utkání.
Blansko – Zrcadlo Team 3:2
(0:0), Pernica 2, Nečas - Kolář, Sehnal J. Blansko: Švancara – Bubeníček, Zich, Klimeš, Bezděk – Šíp,
Němec, Janíček K., Hájek – Sehnal
M. I, Jarůšek. Střídali Sehnal M. II,
Pernica, Nečas, Beneš, Starý, Juránek, Blatný, Pazdera. Zrcadlo Team:
Polák – Škvarenina, Kolář, Vašíček,
Bartoš – Preč, Kleveta, Martínek L.,
Sehnal J. – Janíček J., Bárta. Střídali Kopecký, Pavel, Přikryl Roman.
Loučení s Tomášem Klevetou,
o kterém při utkání natáčela blanenská televize malý medailon, přineslo atraktivní fotbal, v první půli ale

bez brankového efektu. Nejvážnější
šanci měl blanenský Janíček, když
trefil tyč Polákovy branky. Skóre
otevřel trefou od břevna Pernica,
zvyšoval pohotovou přízemní střelou Nečas. Pak se ozval aktivní sou-

peř a trefami Koláře a Jana Sehnala
vyrovnal. Rozhodnutí padlo z penalty nařízené po faulu Bartoše na
Starého, kterou proměnil rezolutně
Pernica. Vyrovnat mohl Martínek,
orazítkoval však jen břevno.

pozvánka na fotbal
sobota 24. 7. v 17 hod., hřiště ve Vavřinci

druhé kolo Ondrášovka Cupu

FK Blansko - HFK Olomouc

Benefice. Ikona blanenského fotbalu Tomáš Kleveta (vlevo v souboji s Liborem Němcem) nastoupil v barvách Zrcadlo Teamu k utkání na rozloučenou se svojí bohatou kariérou.
Foto Bohumil Hlaváček

