
Bohumil Hlaváček

Blansko - V našem novém 
seriálu chceme představovat 
výrazné trenérské osobnosti 
sportu na Blanensku. Nepo-
chybně k nim patří Jiří Pokoj, 
momentálně trenér mladšího 
dorostu FK APOS Blansko. 

S týmem to táhneš již delší 
dobu…

S těmito kluky už třetí rok, 
začínal jsem s nimi již jako se 
žáky. Přijde ještě nově bosko-
vický Stříž, další přestup mám 
rozjednaný. Kádr máme hodně 
silný, devatenáct hráčů, do žáků 
jsem za celý podzim nemusel 
sáhnout. 

Jaké opory máš v týmu, 
o kom uslyšíme?

Určitě kapitán týmu Honzík 
Sedlák z Lipovce. Po sezoně 
s největší pravděpodobností 
odejde do Brna. Karel Jarůšek 
s Karlem Večeřou již s námi jed-
nají. Má určitě na víc než sou-
těž, kterou hrajeme. Máme dva 

kvalitní gólmany. David Juran 
pochází z Veverské Bítýšky, je 
velký talent, má zde eminentní 
zájem působit. Ten by to mohl 
již zkoušet v mužském áčku, 
má na to. Dalším tahounem je 
Honza Trtílek. Je na hostování 
z Ráječka.

Sezonu máte rozehranou 
dobře…

Ano. Kromě nevydařeného 
prvního zápasu s Rousínovem 
to pak již bylo dobré. Bylo to 
trochu tím, že šest hráčů bylo 
ještě s rodiči po dovolených. 
Nešťastně jsme ještě prohrá-
li v Šardicích, jinak nás nikdo 
nepřehrál. Dokázali jsme vyhrát 
i ve Znojmě, které předtím de-
set zápasů v řadě nezaváhalo. 

Kolik hráčů divizního for-
mátu máš v kádru?

Kromě těch, které jsem již 
jmenoval, je to určitě šikovný 
levák Aleš Vágner. Dál Jirka 

Hepp z Rájce. Marek Tráv-
níček, Martin Ševčík, Patrik 
Luner. Minimálně šest hráčů. 
Pokud se jim budou vyhýbat 
zranění a budou trénovat jako 
doposud, mají na hodně.

Zkus ještě zrekapitulovat 
svoji hráčskou a trenérskou 
kariéru…

Mým osudem byl Spar-
tak Metra. S výjimkou vojny 
v Dukle Brno pořád. Měl jsem 
nabídky, ale zůstal jsem věrný. 
Vlastně ještě rok a půl jsem 
byl v Ráječku, abych byl přes-
ný. Kombinoval jsem fotbal 
i s hokejem, v roce 1981 jsem 
byl vyhlášen jako nejlepší na 
okrese. Od tohoto roku jsem 
začal i s trenéřinou v Senetářo-
vě. Pak dorost a muži na Metře. 
S dorostem ČKD jsme postou-
pili do ligy, pak jsem tam vedl 
divizní muže. V Boskovicích 
jsem se žáky také postoupil do 
ligy, s muži do I.A třídy. Tré-
noval jsem i muže v Ráječku, 
Rudici. 
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Jiří Pokoj: V týmu mám hodně velkých fotbalových talentů

Mladší dorost FK APOS Blansko. Dole zleva Robin Buchta, Jiří Pokoj, Martin Ševčík, Patrik Luner, 
Adam Kunovský, Ondřej Cupák, Michal Doušek, Jan Horáček, uprostřed Jan Sedlák, Ondřej Horáček, 
Michal Stříž, Radim Kočí, Jan Trtílek, Adam Zavoral, nahoře David Juran, Filip Němec, Jiří Hepp, 
Vilém Vitoul, Aleš Vágner, Marek Trávníček. Foto Bohumil Hlaváček

Blansko - Oddíl ASK Blan-
sko uspořádal na počest zakla-
datele blanenského plavání již 
5. ročník Memoriálu Jaroslava 
Starého. Akce se zúčastnila ne-
celá stovka plavců z osmi jiho-
moravských oddílů. 

Hlavním závodem byl krau-
lový trojboj, který zahrnoval 
50, 100 a 200 metrů kraul. 
Vítězem se stal plavec, který 
získal bez ohledu na kategorie 
nejvyšší bodové ohodnocení 
vzniklé součtem bodů všech tří 
disciplín. Novinkou oproti mi-
nulým ročníkům bylo, že po-

háry dostali i závodníci umís-
tění na druhém a třetím místě, 
takže se celkem radovalo šest 
závodníků. V nevýhodě byli 
mladší, kteří neměli šanci kon-
kurovat starším plavcům, což 
se projevilo především v muž-
ské kategorii. U žen byly síly 
vyrovnané, ba naopak vítězství 
vybojovala jedna z nejlepších 
plavkyň Jihomoravského kra-
je, teprve dvanáctiletá Anna 
Tlamková z Boskovic, která 
porazila až o pět let starší plav-
kyně. Druhou příčku obsadila 
Marcela Pšírová z Tesly Brno 

Memoriál Jaroslava Starého: Plavci vybojovali čtyři poháry ze šesti
a bronzový pohár zůstal doma 
zásluhou také dvanáctileté 
Anny Formánkové. 

Domácí pořádající oddíl se 
nejvíce radoval při vyhlašování 
mužské kategorie, když z ru-
kou zástupců rodiny Jaroslava 
Starého převzal zlatý pohár 
blanenský dorostenec Michael 
Kopřiva. Nutno však dodat, že 
ze závodů musel pro nemoc od-
stoupit vítěz minulého ročníku 
blanenský Jan Vencel. Stříbr-
ný pohár si odvezl Martin Ertl 
z Boskovic a bronzový Dan Ze-
lenka z Tesly Brno.  (vv)Foto Věra Vencelová

Za Aloisem 
Provazníkem

V neděli 
8. listopadu 
zemřel ve věku 
nedožitých 83 
let bývalý fot-
balový a ho-
kejový hráč TJ 

Lysice pan Alois Provazník. Po 
ukončení hráčské kariéry pů-
sobil dlouhá léta při stavbách 
a údržbě tělovýchovných zaří-
zení v Lysicích. Za tuto činnost 
si zaslouží naše poděkování 
a úctu. Čest jeho památce.

Silvie Rybářová získala tři 
medaile z Velké ceny Brna

Brno - Blanenská plavkyně v barvách Komety Brno Silvie Rybá-
řová sbírala vavříny na prestižní Grand Prix Brno. V sobotu vystou-
pila na stupně vítězů dvakrát, v neděli přidala ještě jedno pódium. 
„Vzhledem k tomu, že jsem nastoupila po nemoci, v podstatě bez 
tréninku, jsem určitě spokojená,“ usmívá se.

V bazénu v Lesné, kde se mítink konal, bývala dříve Silva jako 
doma. „Teď už trénujeme na Ponávce nebo na Kraví hoře. Domácí 
voda už to pro mne zde není,“ říká. Nejdříve se v sobotu kvalifi ko-
vala do fi nále na 200 m motýlek. V něm v čase 2:16,4 skončila dru-
há, porazila ji tradiční rivalka Andrea Balážová. „Je jí už třiatřicet, 
ale pořád jí to plave,“ uznává soupeřku. Na kraulařské osmistovce 
se Rybářové dařilo ještě lépe a když si o čtyři sekundy vylepšila 
osobní rekord, vystoupila na stupeň nejvyšší. V neděli pak nastou-
pila na poloviční trať, kde si tajně věřila rovněž na posty nejvyšší. 
Skončila druhá v čase 4:20,8, osobák padl opět, tentokrát o dvě 
sekundy.  (bh) 

Foto Bohumil Hlaváček

Hokejisté Blanska jsou stále na hranici postupu do play off

Proti Břeclavi rozhodl až závěr 
Bohumil Hlaváček
Pavel Šmerda

Blansko, Boskovice - V do-
mácím utkání se Blansku po-
dařilo díky zlepšenému výkonu 
ve třetí třetině přetlačit Břeclav. 
V Opavě vyšlo střelecky na-
prázdno. Boskovice dovezly 
body z Vyškova.

VSK Technika Blansko – HC 
Břeclav 4:2 (2:2, 0:0, 2:0), Hrů-
za, Fischer 2. Blansko: Novák – 
Šindelář, Rajnoha M., Pazdera, 
Zítka, Zapletal, Úlehla – Hrůza, 
Látal, Stehlík, Fischer, Mífek, 
Rajnoha K., Odehnal, Benýšek, 
Veselý. Diváků 150. 

Domácí nastoupili bez ne-
mocného kapitána Tesaře. Ve 
3. minutě inkasovali, když se 
trefi l Prachař. Pak se jim ale 
povedl rychlý obrat. V 5. mi-
nutě proměnil Hrůza sólo a po 
chvíli přidal druhou trefu Tech-
niky Fischer. Do kabin se ale šlo 
smírně, koncem 19. minuty za-
cílil přesně hostující Klimoviš. 

Druhá dvacetiminutovka se 
nevyvedla. Nejen, že diváci 
neviděli žádný gól. Hra byla 
ovlivněná častými vyloučeními, 
trestná lavice nestačila vychlad-
nout, byla stále v permanenci. 
Až v poslední třetině potěšil di-
váky hned v jejím úvodu Hrůza, 
když proměnil krásnou přihráv-
ku Látala. Kombinační akce po 
ose Rajnoha, Veselý, Fischer 
skončila rozhodující brankou 
v 46. minutě. Pátou mohl přidat 
Odehnal, v sólovém nájezdu ale 
netrefi l. 

HC Slezan Opava – VSK 
Technika Blansko 4:0 (1:0, 
1:0, 2:0). Blansko: Novák – 
Šindelář, Rajnoha M., Pazdera, 

Zítka, Zapletal, Dufek – Hrůza, 
Látal, Stehlík, Fischer, Veselý, 
Tobiáš, Odehnal, Benýšek, Br-
zobohatý, Kroupa. 

Bez gólu se nevyhrává. Hosté 
jej nedali a to rozhodlo, kromě 
dalšího faktu, že měl rozhod-
čí na ně trochu přísnější metr. 
Blansko mělo dvě vyložené 
šance. Kroupa zvolil nepřesnou 
střelu místo přihrávky, Ode-
hnalovi zase nevyšel blafák. 
Ve středu má Technika šanci 
na domácí reparát. Soupeř bude 
ale těžký – druhá Orlová. 

Další výsledky: Valašské 
Meziříčí – Nový Jičín 9:4, Ho-
donín – Frýdek 3:1, Uničov – 
Vsetín 4:5 (SN), Orlová – Břec-
lav 6:3, Prostějov – Přerov 0:1. 

 1.  Val. Mez.  18  13  2  0  0  3  92:55  43 
 2.  Orlová  17  10  3  0  2  2  78:47  38 
 3.  Hodonín  18  11  1  0  2  4  84:47  37 
 4.  Přerov  18  11  2  0  0  5  58:40  37 
 5.  Nový Jičín  18  8  3  0  1  6  62:58  31 
 6.  Vsetín  18  7  1  0  4  6  53:53  27 
 7.  Opava  18  5  3  0  4  6  53:69  25 
 8.  Uničov  18  5  1  0  3  9  60:77  20 
 9.  Blansko  18  6  1  0  0  11  46:73  20 
 10.  Prostějov  18  4  2  0  2  10  46:56  18 
 11.  Břeclav  19  4  1  0  2  12  43:71  16 
 12.  Frýdek  18  3  1  0  1  13  43:72  12 

Krajská liga: MBK Vyškov 
– SK Minerva Boskovice 3:5 
(0:3, 2:1, 1:1), 

Hosté o svém vítězství roz-
hodli už v úvodním dějství, 
kdy v rozmezí dvou minut 
nasázeli Vyškovu  hned tři 
branky. Domácí ve druhé tře-
tině sice snížili dvěma góly 
na nejtěsnější rozdíl, využitá 

přesilovka Boskovicím znovu 
vrátila klid. Čtyři minuty před 
koncem utkání Vyškov vy-
křesal naději alespoň na bod, 
pětatřicet sekund před koncem 
ale rozhodl gólem do prázdné 
branky při domácí power-play 
Světlík. „Zvládli jsme vyrov-
naný zápas, takže jsme spo-
kojení,“ řekl po utkání trenér 
hostí Rudolf Krupička. 
  1.  Uh.Hradiště  6  5  0  1  0  0  32:18  11 
  2.  M.Buděj.  6  5  0  0  0  1  29:13  10 
  3.  Uh.Brod  6  3  0  1  0  2  28:19  7 
  4.  Uh.Ostroh  6  3  0  1  0  2  20:15  7 
  5.  Úvoz  6  3  0  1  0  2  16:18  7 
  6.  Boskovice  7  3  0  1  0  3  24:32  7 
  7.  Kroměříž  7  2  0  2  0  3  26:28  6 
  8.  V.Bíteš  6  2  0  0  0  4  18:24  4 
  9.  V.Meziříčí  7  1  0  1  0  5  24:35  3 
  10.  Vyškov  7  1  0  0  0  6  19:34  2

Domácí výhra. Hokejisté blanenské Techniky vybojovali tři body v utkání proti Břeclavi, když se o vý-
sledku rozhodlo ve třetí třetině.  Foto Bohumil Hlaváček


