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SPORT

Hokejisté Boskovic překvapili a senzačně porazili HC Uherské Hradiště na jeho vlastním ledě

Smolná série Techniky Blansko stále pokračuje
Bohumil Hlaváček
Pavel Šmerda
Blansko, Boskovice - Blansko pokračuje ve šňůře utkání
bez výhry. Ve středečním duelu
tahali domácí po většinu zápasu
za kratší konec. Když se jim nakonec podařilo srovnat a dovést
zápas do prodloužení, v něm
padli. V neděli je soupeř z Opavy zdolal již v základní hrací
době. Naopak hokejisté Boskovic zazářili, když přivezly body
z ledu lídra tabulky.
2. liga: VSK Technika Blansko – HK Jestřábi Prostějov 5:6
pp (1:2, 1:2, 3:1 – 0:1), Veselý,
Hrůza, Tobiáš, Mífek, Popolanský. Blansko: Novák – Pálka,
Šindelář, Pazdera, Dufek, Žalud,
Úlehla – Benýšek, Hrůza, Mífek,

pozvánka
Sportovní komise při Městském úřadu Blansko tak jako
každý rok připravuje anketu Nejlepší sportovec města
Blanska. Letošní vyhlášení se
uskuteční ve čtvrtek 28. ledna
v 16 hod. v kuželně TJ ČKD
Blansko, Údolní 10.
Vyhodnoceno bude deset
nejlepších jednotlivců, tři
sportovní kolektivy a tři trenérské osobnosti. Mezi návrhy,
které mohly zasílat sportovní
subjekty, působící na území
města, ale i široká veřejnost se
objevilo téměř padesát návrhů.
Z těchto nominovaných sportovců vybrala odborná komise
složená se zástupců OS ČSTV,
regionálního tisku, sportovní
komise, městské rady a zástupců tělovýchovných jednot
oceněné.
Srdečně zveme širokou blanenskou veřejnost, všechny
oceněné i nominované sportovce, jejich kamarády i známé.
Za sportovní komisi města
Blanska Michal Souček

Fischer, Tesař, Veselý, Rajnoha
K., Popolanský, Brzobohatý.
V sestavě Blanska pro nemoc
chyběl Látal. Hosté začali lépe
a od 13. minuty vedli brankou
Smejkala. Odpovědět dokázal po kombinaci s Fischerem
a Pazderou Veselý, do kabin ale
šli veseleji Prostějovští, kteří
skórovali v 19. minutě.

Ti pokračovali v kanonádě
i ve druhé třetině a utrhli se již
na 1:4. Blansko se ale do zápasu vrátilo. Vše začal Hrůza
a v poslední dvacetiminutovce
po gólech Tobiáše a Mífka bylo
srovnáno. Hostující Doseděl
odpověděl pátou brankou v 54.
minutě. Diváky přece jenom
potěšilo vyrovnání v 59. minu-

pozvánka na hokej
čtvrtek 14. ledna v 18 hod.

BOSKOVICE - UH. OSTROH
neděle 17. ledna v 17 hodin

BLANSKO - NOVÝ JIČÍN

Brno, Blansko - Skvěle zahájili nový kalendářní rok mladší
žáci Blanska. „Po vánoční pauze se sešel náš kolektiv v plné
sestavě a tak mohli předvést
svůj um na půdě brněnské haly
Vodová, kde pořádala turnaj
FC Dosta Bystrc,“ uvedl trenér Michal Šenkeřík. Za účasti
deseti mužstev Brna a okolí se
jeho svěřencům podařilo senzačně zvítězit.
„Dosti často jsme k mé velké radosti slyšeli od pořadatelů
že Blansko tady kraluje a sou-

Další výsledky: Přerov Prostějov 7:1, Břeclav – Orlová
5:4, Vsetín – Uničov 9:3, Nový
Jičín – Valašské Meziříčí 4:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Přerov
Val. Mez.
Orlová
Hodonín
Nový Jičín
Opava
Vsetín
Břeclav
Uničov
Blansko
Prostějov
Frýdek

29
29
29
28
29
29
29
29
29
29
29
28

20
18
17
16
14
10
11
9
8
8
5
5

3
3
3
2
4
5
2
2
2
1
4
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
3
1
4
5
4
5
4
3
1

6 98:61
8 143:97
7 126:88
7 126:80
10 91:84
10 88:103
11 93:85
14 77:104
14 102:132
16 73:112
17 78:110
21 75:114

66
60
59
55
51
44
42
35
33
30
26
18

Krajská liga: HC Uherské
Hradiště – SK Minerva Boskovice 3:5 (1:2, 1:2, 1:1), Jakubec, Komínek, Tůma, Kučera,
D. Šebek.
Boskovice dokonale zaskočily vedoucí tým tabulky a připravily mu první letošní porážku.

„Domácí sice byli favoritem,
ale průběh zápasu tomu v žádném případě neodpovídal. Od
prvního vhazování jsme soupeře převyšovali ve všech směrech. Prakticky po celou dobu
jsme vedli a Uherské Hradiště
jen dotahovalo,“ řekl trenér
hostí Rudolf Krupička s tím, že
nebýt boskovické neschopnosti proměňovat vyložené šance,
mohl být výsledek ještě výraznější.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uh.Hradiště 13
M.Buděj. 12
Uh.Brod 12
Uh.Ostroh 13
Kom. Úvoz 13
Boskovice 13
V.Bíteš
13
Kroměříž 13
Vyškov 13
V.Meziříčí 13

9
8
8
6
5
6
4
3
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
2
4
5
3
1
1
3
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
2
3
3
4
8
9
9
10

68:44
72:31
60:31
44:32
41:37
50:50
45:64
31:61
38:69
29:59

21
18
18
16
15
15
9
7
5
4

Plavec Dominik Špaček z Blanska má budoucnoust před sebou
Bohumil Hlaváček
Blansko - Jedenáctiletý Dominik Špaček patří k obrovským talentům blanenského
plavání. Jeho úspěchy jsou stále
častější, medailová sbírka se
rozrůstá.
Můžeš shrnout ty svoje dosud největší?
Letos na mistrovství Moravy
v Novém Jičině dvě zlata, tři
stříbra a jeden bronz.
Tvým hlavním stylem jsou
prsa…
Ano. Znak mi moc nejde,
kraul docela jo. Plavu i polohovky, v nich jsem měl dvě
druhá místa. Ten znak bych rozhodně chtěl zlepšit.
Co pro to děláš?
Musím makat. Nejhorší je to,
že když to nejde, nebaví mne
tento styl trénovat.
Která disciplína je tvá parádní?
Tak to je určitě stovka prsa.
Osobák na ní mám minutu dvacet a nějaké drobné.

Foto Věra Vencelová

Mladší žáci FK APOS Blansko vyhráli
halový fotbalový turnaj v Brně-Bystrci
Bohumil Hlaváček

tě. Ani tentokrát však Blanenští
na výhru nedosáhli a po brance
v poslední minutě nastavení
prohráli již pošesté v řadě.
VSK Technika Blansko –
HC Opava 1:3 (0:0, 1:0, 0:3),
Hrůza. Blansko: Jirkův - Pálka,
Šindelář, Pazdera, Dufek, Žalud,
Úlehla – Benýšek, Hrůza, Mífek, Fischer, Tesař, Rajnoha K.,
Brzobohatý, Stehlík, Tobiáš.
První třetina přinesla ospalý
hokej bez výraznějších šancí.
V úvodu druhé se podařilo Blansku využít Hrůzou přesilovku
a jeho hra vypadala nadějně. Ani
tentokrát mu ale výhra nebyla
souzena. Hned v úvodu poslední
části hry bylo srovnáno a od 51.
minuty již vedli hosté. Potvrzení jejich výhry přišlo v poslední
minutě při power play Blansko.

peřům to nandává. Budíme již
prostě respekt, a to žene kluky
k ještě lepšímu výkonu,“ těší
kouče. Jak podotkl, Blansko
mělo nejpočetnější mužstvo,
složené ze tří čtveřic v poli
a brankářem.
„I přes patnáct minut trvající
zápasy si kluci dostatečně zahráli. Určitě je dobře, že máme
tolik hráčů. To je v dnešní době
velice důležité, při kvantitě
vzrůstá konkurence a kvalita,“
líbí se Šenkeříkovi.
Základní skupinu jeho tým
vyhrál přesvědčivě a i v semifinále to bylo obdobné.Ve finále

došlo na penalty. „Za přispění
výborného brankáře Jendy Matušky Bystrc neproměnila ani
jednu a tak přesné střely Louly a Součka rozhodly o našem
zlatě,“ dodal blanenský úspěšný
lodivod.
Mužstvo hrálo ve složení
Souček, Loula, Šibl, Maňoušek, Vintr, Závodný, Blažek,
Zemach, Zmeko D., Kohút,
Zmeko O., Študent, chytal již
zmíněný Matuška. Pavel Souček byl nejlepším hráčem turnaje. „Děkuji klukům za jejich
další přesvědčivé představení,“
je spokojen Šenkeřík.

Foto FK Blansko

Jak jsi se dostal k plavání?
Taťka hrál vodní pólo, takže
přes něho. Začal jsem s ním.
Plavat jsme chodili s rodiči, ještě v době, když jsem byl malý.
Jaké máš cíle?
Asi jako každý sportovec,
tedy dostat se někdy na olympiádu. Uvidíme. Na ty prsa jsem
v tabulkách v republice první,
na jiných tratích maximálně tak
do třetího místa.
Jak vypadá tréninkový týden?
Pětkrát týdně chodím plavat.
V šest nebo pět hodin. V pondělí, středu a čtvrtek hodinu a půl,
v úterý a pátek hodinu. V úterý
ještě hodinu ráno. Někdy jdu plavat i v neděli. Trénuje nás Anička
Kuncová, teď i Dáša Kuncová.
Baví tě tréninková řehole?
Ve vodě se cítím příjemně,
baví, pořád. Líbí se mi vyhrávat, být první. Denně uplavu tak
něco přes dva kilometry. Plavání je pro mne jednička. Občas si
zahraju pinec nebo fotbal, ale to
mne až tak netáhne.

V turnaji ve stolním tenise
zvítězil Bořivoj Krejčíř
Pavel Šmerda
Boskovice - Devětadvacet
sportovců všech věkových kategorií se představilo na prvním ročníku turnaje ve stolním
tenise pro neregistrované hráče
O pohár týdeníku Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, který
pořádala TJ Sokol Boskovice
v místní sokolovně.
„Devětadvacet hráčů jsme
rozdělili do pěti skupin. Čtyři
byly po šesti, jedna pětičlenná.
Do vyřazovacích bojů postupovali tři nejlepší a nejúspěšnější
hráč ze čtvrtého místa. Ti, kteří
nepostoupili, si zahráli soutěž útěchy. Na závěr jsme ještě
uspořádali turnaj ve čtyhře,“ řekl
za pořadatele Jaroslav Oldřich.
Svoji zkušenost a kvalitu prokázali především starší hráči. Tři
z nich se dostali až do semifinále. Z vítězství se nakonec radoval Bořivoj Krejčíř, který zdolala ve finále Stanislava Součka.
V boji o bronz si poradil v poměru 3:1 na sety Pavel Šmerda
s Antonínem Řezníčkem. Dvouhra: 1. Bořivoj Krejčíř, 2. Stanislav Souček, 3. Pavel Šmerda,
4. Antonín Řezníček. Čtyřhra:
1. Řezníček, Souček, 2. Krejčíř,
František Šmerda, 3. Dvořákovi
(otec a syn), 4. Fiala, Vereščák.
„Turnaj měl velký úspěch. Jsem

moc rád, že se ho zúčastnili hráči všech věkových kategorií.
Vedle stolních tenistů, kterým
bylo okolo 20 let, se představili hráči, kterým bylo 30, 40,
50 i více než 60 let. Připrave-

ny byly pěkné ceny, dostalo se
na každého. Mohu potvrdit, že
v letošním roce se v boskovické
sokolovně neregistrovaní hráči
nesešli naposledy,“ dodal Jaroslav Oldřich.

Turnaj. Tři nejlepší hráči boskovického turnaje pro neregistrované. Zleva Stanislav Souček (2. místo), Bořivoj Krejčíř (1. místo),
Pavel Šmerda (3. místo).
Foto Jaroslav Oldřich

