KONTAKT NA

POZVÁNKA

SPORTOVNÍ
REDAKCI
776 198 192

SPORT Blanenska a Boskovicka

Fotbalisté zahájili přípravu na novou sezonu

Služby Boskovice pořádají ve čtvrtek 4. srpna celodenní turnaj
v beach volejbale na koupališ Červenka v Boskovicích. Dvojice mohou být mužské, ženské i smíšené.
Startovné je 300 Kč. Přihlášky na
tel.: 606 902 523 nebo na e-mail:
strya.sb@boskovice.cz do 24. července.
(zpr)

Rybářová sbírala další
medaile z republiky
Bohumil Hlaváček
Seč, Praha - Blanenská plavkyně v barvách Komety Brno Silvie Rybářová má jasný program.
Stále se snaží splnit si životní cíl
a probojovat se na olympiádu do
Londýna v příštím roce. Minulý
víkend skončila na druhém místě na republikovém šampionátu
v dálkovém plavání v Seči na trati
deset kilometrů, když ji předčila
jen rivalka ze stejného klubu Jana
Pechanová.
O tomto víkendu bojovala v Praze Podolí na letním mistrovství ČR
v dlouhém bazénu. Po stříbru ve
štafetě Komety na 4x200 m skon-

čila na tratích 800 i 1500 m volný
způsob shodně na bronzové pozici.
V obou případech před ní doplavaly Jana Pechanová a Barbora
Picková. „Nebylo to úplně podle
mých představ, ale pozitivní informací je, že jsem na osmistovce splnila limit na univerziádu do Číny,
kde tak budu moci startovat kromě
této trati i na patnáctistovce a deseti
kilometrech,“ potěšilo Silvu. Akce
proběhne od 8. do 20. srpna.
V pondělí, den po pražském
šampionátu, vyrazila Rybářová
letos poprvé do Číny. Na mistrovství světa v Šanghaji to pro ni
bude jedna z posledních možností
si vybojovat letenku do Londýna,

při formě Pechanové to nebude
mít vůbec jednoduché. „Startovat
budu na 10 a 25 km. Vracím se
27. července, před univerziádou
budu ještě absolvovat soustředění
ve Strakonicích,“ upřesnila.
A aby neměla letošní letní
program tak jednoduchý, čeká
ještě Rybářovou po republikovém přeboru na 20 km na Lipně
další velká akce. „Na mistrovství Evropy v dálkovém plavání
v Izraeli budu startovat na 5, 10
i 25 km. A pak se již budu moci
věnovat škole. Magisterské studium mám za sebou, začnu doktorantské,“ plánuje cílevědomá
sportovkyně.

Patrik Šebek je mistrem světa

Premiéra. Sotva skončila sezona 2010/11, již je na obzoru nová. Přípravu na krajský přebor, do něhož sestoupili, zahájili blanenš fotbalisté utkáním se Zbrojovkou Brno B. V pohledném duelu prohráli se silným
soupeřem 1:3.
Foto Bohumil Hlaváček

Pardubice, Boskovice - Patrik
Šebek z Boskovic je mistrem světa v in-line hokeji. Na nedávném
šampionátu organizace IIHF, který
se konal v Pardubicích, vybojoval
s českým týmem historické prvenství. Česká reprezentace porazila
ve finále celek Spojených států
amerických 3:2. Národní tým se
sice v minulosti už dvakrát probojoval do finále, ale v obou případech skončil stříbrný.
Patriku, asi se nezmýlím, když
řeknu, že je to tvůj největší
úspěch kariéry?
Určitě. Titul mistra světa nezískávám každý den. I předchozí
šampionát ve Švédsku byl skvělý,
dostali jsme se až do finále, i když
jsme neměli tak silný tým jako
letos, ale zkrátka k vítězství něco
chybělo. Tentokrát se to konečně
podařilo.
Jaký byl letošní turnaj?
Perfektní. Na začátku jsme zdo-

Boskovické volejbalistky budou hrát první ligu
Boskovice - Juniorky TJ Minerva Boskovice budou hrát od
podzimu první volejbalovou ligu.
„Takřka přes noc se z holek staly
ligové hráčky,“ říká trenér Marcel
Koupý. Hlavním důvodem bylo,
že Jaroměři, která skončila v kvalifikaci o první ligu před Boskovicemi, se nepodařilo dát dohromady tým a přepustila tak svoje místo
Minervě.
„Ani jsme s nabídkou neváhali.
Už do kvalifikace jsme šli s tím,
že chceme uspět a ligu vybojovat.
I když se to nepovedlo sportov-

ní cestou, jsem rád, že jsme tam.
Zúročilo se tak pět šest let práce,
kterou jsme tomu věnovali,“ doplnil trenér s tím, že momentálně
řeší místo, kde budou svoje zápasy
hrát. Tělocvična ZŠ Slovákova je
totiž pro ligové zápasy svými rozměry nevyhovující.
„Jednáme o možnosti „hostovat“ v hale SOŠ a SOU André
Citroëna. Snad to klapne, i když
víme, že je tam hodně nabitý
program. Věřím, že nám v tomto
směru pomůže i město, které bude
mít zájem, aby se první liga hrála

v Boskovicích. Protože jako náhradní varianty připadají v úvahu
jedině Letovice nebo Žďárná,“
prozradil Marcel Koupý.
Co se týká sportovní stránky,
kádr juniorek zůstává prakticky
stejný, vedení týmu hledá pouze,
především v mladších kategoriích mezi kadetkami, hráčku na
post libera. „Příprava bude v bledě modrém vypadat stejně jako
v minulých letech. Od začátku
srpna začínáme třikrát týdně trénovat fyzičku a techniku, od 19.
do 21. srpna nás čeká kemp ve

Žďárné. Chceme se na soutěž co
nejlépe připravit, abychom tam
důstojně reprezentovali,“ dodal
trenér Koupý.
Soupeři boskovického družstva ve skupině E 1. ligy budou
Karviná, Opava, Prostějov, Litovel a Lanškroun. Soutěž začíná
1. října, kdy se Boskovice střetnou
s Opavou. Po základní části a porci dvaceti zápasů se soutěž rozdělí
na dvě poloviny. První tři týmy
budou hrát o postup do extraligy,
zbývající tři o záchranu v první
lize.
(pš)

Kozárovští vyhráli okresní pohár

Vítězný Kozárov.

Foto Pavel Šmerda

Štěchov-Lačnov - Favorité nezklamali. Kozárov dál suverénně
vládne malé kopané na Blanensku
a Boskovicku. Potvrdil to i na finálovém turnaji okresního poháru
v malé kopané, který se konal minulou sobotu na hřišti v Lačnově
pod záštitou Zrcadla Blanenska
a Boskovicka. Kozárovští v celém
turnaji neztratili ani bod a po zásluze převzali poháry za první místo.
Výsledky, skupina A: Jabloňany – Štěchov 0:3, Štěchov
– Karolín 0:4, Karolín – Jabloňany 4:1. Pořadí: 1. Karolín 8:1
6 bodů, 2. Štěchov 3:4 3 body, 3.
Jabloňany 1:7 0 bodů. Skupina B:
Microtex Lomnice – Kozárov 1:4,
Kozárov – Sudice 1:0, Sudice –
Microtex 1:0. Pořadí: 1. Kozárov
5:1 6 bodů, 2. Sudice 1:1 3 body,
3. Microtex 1:5 0 bodů. O 3. místo: Štěchov – Sudice 2:1 na p.k.
Finále: Kozárov – Karolín 6:4.
Nejlepším střelcem turnaje se stal
Petr Crhák (Kozárov), nejlepším
hráčem Vladislav Němec (Štěchov) a nejlepším brankářem Miloslav Alexa (Karolín).
(pš)

Patrik Šebek (vlevo)
(vlevo)..
lali nevyzpytatelné Němce. Úvodní zápas je vždy hodně důležitý,
aby se mužstvo nakoplo, což se
nám podařilo. Pak jsme po perfektním výkonu porazili Finy a v
posledním utkání základní skupiny i silné Švédy, kteří patří mezi

Foto Michal Slavík
absolutní elitu. Zajistili jsme si tak
postup z prvního místa a ve čtvrtfinále narazili na relativně slabšího
soupeře – Slovensko. Tento duel
jsme zvládli. V semifinále jsme šli
znovu na Švédsko.
Pokračování na str. 15

Jana Sotáková byla
sedmá na překážkách
Blansko - Blanenská vycházející
atle cká
hvězda
Jana Sotáková má
za sebou mistrovství republiky, které
hos lo o minulém
víkendu Brno. Na
stovce překážek žen
se probojovala do
finále. Bylo z toho
sedmé
místo.
„Spokojená s m
ale nejsem vůbec,“
říká rezolutně. Jak
podotkla, připravena byla dobře,
nepovedlo se jí vše
ale nějak skloubit
dohromady. „Mám
problém na první
překážce, nabíhám
na ni příliš rychle
a odrážím se blízko
ní. Nějak mi to nesedlo. Myslím, že
jsem měla na to obhájit bronz z haly.
Ale smůla, no,“
Foto Bohumil Hlaváček
usmívá se trpce.
Jaké ponaučení si z toho bere? „Nevím. Moc mi to fouklo. Teď mne
čeká poslední možnost splnění limitu na ME juniorů v Tallinu. Ještě
to zkusím v Trnavě na mistrovství Slovenska. Jinak mi skončí letní sezona,“ říká při vyklusávání na blanenském tartanu.
Bohužel se nezadařilo. „Potkala mne nepříjemná rodinná událost,
která mne hodně zasáhla. Alespoň jsem to odjela na Slovensko zkusit,
ale nešlo to. Mrzí mě to, protože jsem letos opravdu zabrala, tréninky mě opět baví, i když v Blansku běhám úplně sama, pořád nejsem
tu tréninkovou eufórii schopna přetavit do slušného výsledku,“ mrzí
překážkářku. Jak řekla, běhala výrazně líp než loni. „Ale s větrem se mi
nedařilo. Kdybych dělala do plachetnic, tak bych měla skvělou sezonu,
protože mi foukalo snad na každém mí nku. Teď budu mít chvíli volno,
pak se začnu lehce připravovat na podzim a doufám, že se mi vrá radost ze závodů, podaří se mi odstranit další technické chybičky a zase
se v tom trochu najdu,“ věří Jana Sotáková.
(bh)

