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Miloš Stloukal lepší Ondřeje Němce

Bohumil Hlaváček

Blansko - Největší přestupový 
tah posledních let v našem regio-
nu se uskutečnil. Na podzim ještě 
kapitán divizního klubu FK APOS 
Blansko David Bednář se zalíbil 
v přípravě trenéru HFK Olomouc 
Petru Uličnému natolik, že se funk-
cionáři obou klubů dohodli v závě-
ru minulého týdne na transferu. 
„Přiznám, že mi bylo vcelku jedno, 
bude-li se jednat o hostování či 
přestup. Kluby se usnesly na dru-
hé variantě, rozhodnutí respektuji. 
Teď se budu snažit poprat o mís-
to v olomoucké základní sestavě,“ 
uvedl Bednář. 

Oddíly se rozhodly přestupovou 
částku nezveřejňovat, oba ale neta-
jí spokojenost s výsledkem jednání. 
Bednář se proti svým ještě nedávno 
spoluhráčům postavil v úterý, kdy 
Blansko mělo v Olomouci předem 
domluvené přátelské utkání. Ode-
hrál celý zápas ve středu zálohy, 
jeho nový klub s přehledem zvítě-
zil 4:1.

Bednář cítí velkou šanci. „Náš 
kádr je kvalitní, konkurence je 
velká, skoro nikdo nemá jisté mís-
to v základní sestavě. Hrát s tak 
kvalitními fotbalisty se nepoštěstí 
každému, takže to beru jako velké 

David Bednář se stal
hráčem HFK Olomouc

Turnaje v Boskovicích mají za sebou tři kolaTurnaje v Boskovicích mají za sebou tři kola

Umělá tráva. Pod boskovickým hradem se každý víkend odehrávají líté boje zimních boskovických turnajů. 
Výsledky na str. 12. (bh) Foto adam.s

plus,“ uvedl s tím, že má za sebou 
již i zápasy s prvoligovými celky. 
„Se Slováckem nás hodně potěši-
la slova trenéra Soukupa, který po 
prvním poločase, kdy jsme vedli 
2:1, řekl, že jsme byli lepší. S Baní-
kem Ostrava už to bylo horší, ten 
nás přehrál celkem jednoznačně. 
Každopádně to byla výborná kon-
frontace s týmy z první ligy. Je to 

přeci jen úplně něco jiného, než hrát 
třeba s týmem z divize,“ líbí se mu.

Jaké cíle má HFK Olomouc 
s Davidem Bednářem do jar-
ních bojů? „Už na začátku jedná-
ní o mém příchodu mi říkali, že 
v letošní sezoně to na postup nevy-
padá, protože máme ztrátu třinác-
ti bodů. Ten cíl je spíš tedy daný 
pro příští sezonu, pokusit se znovu 
postoupit do druhé ligy. Mým snem 
byla v barvách Blanska, kdybych si 
ji zahrál v dresu HFK, byla by to 
fantazie,“ představuje si kreativ-
ní šestadvacetiletý záložník, který 
v mateřském klubu strávil včetně 
mládežnických týmů šestnáct let. 
„Nikde není psáno, že si tam zase 
nezahraji. Podle mě k tomu určitě 
ještě dojde. Několikrát jsem byl 
v klubu součástí týmu, který někam 
postoupil. Samozřejmě i mne hod-
ně mrzel rok 2009, kdy jsme neu-
drželi MSFL. Takový už je někdy 
fotbalový život,“ vzpomíná.

Blansko bude na jaře s nej-
větší pravděpodobností bojovat 
o záchranu. „Já jsem přesvědčený 
o tom, že se divize udrží. I v dal-
ších klubech jsou problémy s peně-
zi a s hráči, nijak tragicky tamní 
situaci nevidím,“ věří David Bed-
nář svým kamarádům, kteří budou 
na jaře bojovat v dresu Aposu.

 Ilustrační foto Bohumil Hlaváček

Kanice - Další závod Brněn-
ského běžeckého poháru se konal 
v sobotu v Kanicích. Uzdravený 
blanenský Jan Kohut v barvách 
brněnské Univerzity v hlavním 
závodě na desetikilometrové tra-
ti nedal svým soupeřům šanci 
a vyhrál s téměř minutovým násko-
kem před Petrem Kotyzou. 

„Do čtyřech kilometrů jsem 
běžel se soupeři, pak jsem se roz-
hodl zrychlit. Bylo to na pohodu, 
jsem spokojen,“ řekl po závodě. 
Jeho kamarád Roman Chlup skon-
čil patnáctý. Na start se postavi-

lo 215 běžců. V pořadí seriálu je 
Kohut pátý při jedné absenci ze 
šesti závodů, vytrvalci před ním 
vesměs ani jednou nechyběli. Vede 
Petr Kotyza.

Na juniorském podiu se objevili 
hned dva borci z našeho regionu. 
Benešovský biker Radim Kovář 
na druhém stupínku, Vojtěch Grün 
z Okrouhlé na třetím. Ten je druhý 
i v celkové klasifi kaci. Jiří Haj-
damach z Ráječka v barvách Trian-
gle Tri Teamu byl druhý v doros-
tencích, Jakub Šafář z Moravce 
Benešov třetí. Bikerka Nikola Hlu-

binková ze stejného oddílu nena-
šla přemožitelku v dorostenkách, 
týmová kolegyně Tereza Tlamková 
skončila druhá mezi juniorkami. 

Suverén BBP v mladších žácích 
Jiří Klinkovský z ASK Blansko 
dosáhl čtvrtého prvenství a jasně 
celkově nadále vede, stejně jako 
jeho sestra Anna Klinkovská, kte-
rá byla v Kanicích třetí ve starších 
žákyních. 

Adéla Šafářová z Moravce dosáh-
la na pohár za druhé místo v mlad-
ších žákyních a je po šesti závodech 
v čele tabulky.  (bh)

Jan Kohut triumfoval v Kanicích

Bohumil Hlaváček

Blansko, Chýnov - V sobot-
ním zápase druhé kuželkářské 
ligy mužů se v blanenské kuželně 
představilo béčko Moravské Sla-
vie Brno. Prvoligové ženy přivezly 
z Chýnova bod za remízu.

2. liga muži: TJ ČKD Blan-
sko – KK Moravská Slavia Brno 
B 1:7 (3164:3174), Flek R. 526, 
Hlavinka 528, Novotný 513, Honc 
540, Němec 513, Michálek 544. 

V dresu Morendy již delší dobu 
působí blanenský odchovanec 
Miloš Stloukal, držitel několika 
medailí z mládežnických světo-
vých šampionátů. Ten se v přímém 
duelu střetl s letos jasně nejlepším 
domácím hráčem Ondřejem Něm-
cem a diváci se těšili na lahůdku. 
Němec, kterému letos padlo již 
několik šestistovek, ale tentokrát 
neměl svůj den. I průměrný výkon 
stačil Stloukalovi, aby ho porazil. 

Kalich hořkosti pil celý bla-
nenský tým, který nesplnil roli 
favorita a nešťastně celý zápas 
prohrál. Výsledek 1:7 vypadá 
drtivě, při pohledu na poměr sho-
zených kuželek je ale jasné, že to 
bylo drama. S lepším koncem pro 
Brno. Martin Honc, který naházel 
dokonce o dvaadvacet bodů víc 
než soupeř, prohrál na sety, stejně 
dopadl i Lukáš Hlavinka. Jediný 
bod domácích zaznamenal, para-
doxně nejhorším výkonem z týmu, 
Ladislav Novotný.

1. liga ženy: TJ Sokol Chý-
nov – TJ ČKD Blansko 4:4 
(3251:3277), Daňková 526, Musi-
lová N. 623, Korcová 492, Laho-

dová 535, Musilová Z. 555, Kalová 
546.

Při absenci nemocné kapitánky 
Ševčíkové a delší dobu chybějící 
Šmerdové podala nejlepší výkon 

zkušená Naděžda Musilová, které 
spadlo fantastických 623 kuželek. 
Ani to, že svoji soupeřku porazila 
o více než sto bodů, ale na výhru 
nestačilo. 

Druhý bod přidala její dcera 
Zuzana, dva získal tým za vyšší 
počet shozených kolků.

Výsledky z minulého víkendu 
a aktuální tabulky na str. 12.

Drama. Miloš Stloukal (v červeném) nepotřeboval překvapivě k výhře nad v této sezoně výborným Ondřejem 
Němcem v utkání druhé kuželkářské ligy mezi Blanskem a Moravskou Slavii nijak oslnivý výkon.
 Foto Bohumil Hlaváček

Brno, Blansko - Dvojciferné 
výsledky nejsou ve fotbale až tak 
běžné. Jeden se zrodil na líšeň-
ském zimním turnaji. Zbrojovácká 
juniorka sice byla v utkání, které 
se odehrálo v Brněnských Ivanovi-
cích favoritem, že ale nasází do sítě 
Blanska až neuvěřitelných jedenáct 
branek, nečekal určitě nikdo. Jak 
napsal webmaster na internetové 
stránky, ostuda, blamáž, potupa. 
S jeho hodnocením nelze než sou-
hlasit. Ze sestavy Brna je navíc 
zřejmé, že vzhledem k souběžné-
mu soustředění Zbrojovky v Turec-
ku, kam odletělo čtyřiadvacet hrá-
čů, nenastoupilo v nijak oslnivé 
sestavě.

Zbrojovka Brno B – FK APOS 
Blansko 11:0 (4:0). Brno B: 
Nahodil (41. Sehnal) - Pašek (41. 
Košulič), Tenkl, Buchta, Matys-
ka - Kršák, Borák (41. Selinger), 
Vykopal (41. Jukl) - Hycl, Štourač, 
Dolina. Trenér: Petr Maléř. Blan-
sko, 1. poločas: Slanina - Bube-
níček, Oulehla, Klimeš, Kuda 
- Hájek, Jelínek, Farník, Doležel - 
Němec – Sehnal. 2. poločas: Švan-
cara - Bezděk, Klimeš, Kuda, Šíp 
- Hájek, Jelínek (50. Blatný), Far-

ník, Doležel (57. Jarůšek) - Němec 
(59. Jelínek) – Sehnal. Trenér: 
Tomáš Šenk.

Zápas nezačal až tak tragicky, 
jak skončil. Navrátilec Sehnal, kte-
rý si odbýval obnovenou premiéru 
v blanenském dresu, ale ve dvou 
po sobě jdoucích šancích neuspěl, 
v 15. minutě dokonce gól dal, byl 
však z ofsajdu. Pak již začalo před-
stavení brněnských mladíků. První 
branku dali ve 25. minutě a do půle 
to ještě třikrát zopakovali. Že jich 
přidají po změně stran ještě sedm, 
nenapadlo ani největšího pesimis-
tu. Stalo se.

Trenér Tomáš Šenk ani po zápa-
se do telefonu nechtěl mluvit. „Po 
prvním inkasovaném gólu jsme 
úplně odešli. Hlavně hra v obra-
ně byla přímo tragická. Já osobně 
jsem ještě takovou porážku neza-
žil. I když je to příprava, dnes jsme 
udělali celému Blansku ostudu. 
Dále bych to nerozebíral, protože 
kdo viděl zápas, ten si udělá obrá-
zek sám a kdo ho neviděl? Výsle-
dek hovoří za vše,“ hlesl.

Další výsledky: Rousínov – Vyš-
kov 0:3 (0:2), Hradil 2, Hodinář. 
Bystrc – Líšeň 0:2 (0:1), Nosko 2.

Blansko utrpělo v Brně 
nevídaný debakl

JIŽ 17. ROČNÍK RÁJEČKOVSKÉ DESÍTKY SE JIŽ 17. ROČNÍK RÁJEČKOVSKÉ DESÍTKY SE 

USKUTEČNÍ V SOBOTU 19. ÚNORA. USKUTEČNÍ V SOBOTU 19. ÚNORA. 
Prezentace od 8 hod. Start hlavních kategorií v 10.15, 

resp. v 11 hod.  Srdečně zvou pořadatelé.


