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Fotbalové Blansko hledá nového prezidenta klubu a trenéra áčka

Většina hráčů chce zůstat v klubu
Bohumil Hlaváček
Blansko - Závěr fotbalového
podzimu přinesl jednu časovanou bombu. V Blansku došlo
k malému zemětřesení. Prezident Alois Ťoupek oznámil
výboru, že nebude nadále vykonávat funkci. Nešlo o nějaké
výrazné překvapení, tento krok
avizoval delší dobu. Tuto zprávu
však sdělil na závěrečném tréninku hráčům prvního mužstva
a trenéru Zbyňku Zbořilovi. Ten
se následně domluvil druhý den
na angažmá v třetiligové Líšni.
Výbor fotbalového klubu se
ocitl v nezáviděníhodné situaci,
jak to však vypadá, krize nebude možná až tak hrozná.
Jak řekl místopředseda Břetislav Strážnický, bylo rozhodnuto o co nejrychlejším svolání
valné hromady. „Ta byla stejně
v plánu, pouze bude její jednání
ještě závažnější než se předpokládalo,“ kýve hlavou. Podle
něho se tak stane v průběhu měsíce ledna, dříve to podle stanov občanského sdružení není
možné. „Je tak třeba, aby si
jeho členové co nejdříve splnili svoje povinnosti, to znamená
řádně zaplatili příspěvky, aby
byl jejich hlas platný. Myslím,
že je v Blansku stále hodně lidí,
kterým na kopané záleží. Bylo
by záhodno, aby se místo někdy
prázdného tlachání a urážení na
diskusním fóru na webových
stránkách přešlo k činům v její
prospěch,“ vyzývá.
Prezident Ťoupek se zodpovědnosti za nastalou situaci nezříká. Je mu vyčítáno zejména
to, že po příchodu do klubu dal
příliš na předcházejícího trenéra
Petra Vašíčka. Ten vyjednal pro
hráče podmínky, které notně zahýbaly s klubovou pokladnou

Jan Šmerda je
kuželkář roku

Zbyněk Zbořil: Nikoho
jsem nepodrazil
Blansko - Okolnosti kolem nečekaného odchodu trenéra Zbyňka Zbořila byly
trochu záhadné. O tom, že bude trénovat
Líšeň, se funkcionáři Blanska dozvěděli z internetu den poté, co jim na schůzi
předložil podrobný plán zimní přípravy
mužského áčka včetně účasti na zimním
turnaji v Líšni a soustředění v Čeladné.
Nyní tvrdí, že nikoho nepodrazil. Na další zasedání výboru klubu přijel situaci
osvětlit.
Můžeš to tedy nějak vysvětlit?
Celý víkend jsem strávil na horách. V pondělí mi volali
z Líšně a nabídli mi angažmá s tím, že kandidátů je víc. Řekl
jsem jim, že s nikým jednat nebudu, pokud nebudu mít souhlas
od Blanska. V úterý jsem jel na schůzi. Před ní jsem poskytl
vašemu týdeníku rozhovor.
V něm nepadlo ani slovo o nabídce z Líšně…
Ne, přiznávám, nechtěl jsem to nikde prezentovat. Pak jsem
šel na schůzku s hráči, kde nám prezident překvapivě sdělil, že
v klubu končí. Bylo to pro mne překvapení jako blázen. Další
schůzku s Líšní jsem měl ve středu. Ještě před ní jsem jel za
ním do Brna do práce a informoval jsem ho o ní. Pan Ťoupek
mi dal souhlas k jednání. Jak on teď říká, nemyslel tím k odchodu. Já jsem to ale pochopil jinak.

Budoucnost. Je vysoce pravděpodobné, že v Blansku se budou nyní více spoléhat na kmenové hráče a odchovance mládežnických celků, s hráči na hostování se nebude tak moc počítat. Foto Bohumil Hlaváček
a pak odešel do jiného angažmá. „I proto se budu snažit stále
maximálně pomoci do ustavení
nového výboru. Ten ve stávajícím složení k termínu valné
hromady, jak to stanovy ukládají, ukončí činnost v tomto složení. Tím nechci říct, že kdokoliv
z jeho stávajících členů nemůže
znovu kandidovat. Já to však
určitě nebudu, minimálně na
půl roku se chci z fotbalového
života úplně stáhnout, mám pro
to několik závažných důvodů.
Většinu jsem již několikrát sdělil,“ vyjádřil se k tématu.
Nového trenéra bude klub
hledat, provizorním vedením
mužského áčka byl pověřen výborem stávající trenér juniorky
Roman Šindelka. Ten dostal

také za úkol jednat se stávajícími kmenovými hráči o jejich dalším působení v týmu.
„Mohu oznámit, že schůzka
s většinou z nich již proběhla.
Uklidním fanoušky, drtivá většina hodlá u nás pokračovat.
To, že se všichni rozprchnou
za jinými angažmá, mohu vyvrátit. Mám z jednání dobrý
pocit,“ uvedl. Jak řekl, příprava začne podle plánu druhý
týden v lednu, zatím společně
pro áčko a juniorku. Jeho slova
potvrdil Radim Farník. „Situaci v oddíle chápeme, nehodláme krizi, dá-li se ve vztahu
k nám o nějaké mluvit, nijak
hrotit. Aspoň pokud mluvím za
sebe, já tedy přípravu zahájím
určitě v Blansku. A pokud jsem

mluvil s ostatními, ti také,“ slibuje. Věří, že se bude hrát i na
zimním turnaji v Líšni, kde je
klub přihlášen.
Se všemi hráči ale jednáno nebylo. „Těmi, kteří u nás
byli na hostování a Bednářem
s Traxlem. S nimi teprve budu
mluvit,“ přiznává Šindelka.
Výbor teď čeká další jednání
zaměřené především na přípravu valné hromady. „Divizi
hrát budeme, chod oddílu bude
normálně pokračovat,“ uzavírá
Strážnický. Jak dodává, on na
předsedu určitě kandidovat nehodlá, jak mu to někdo podsouvá. „Vždy jsem dělal takovou
tu nenápadnou úřednickou práci, hodlám v tom pokračovat,“
dodává.

Ten souhlas pak dal?
Bylo to trochu nešťastné. Nemohl jsem se mu potom vůbec
dovolat, nebral mi telefon. Než se tak stalo, objevilo se to nečekaně na líšeňském webu. Věděl jsem, že je zle, že to bude
špatně pochopeno. Já jsem ale nic podpásového nemínil, byl
jsem připraven v Blansku pokračovat, vše bylo nachystáno.
Když jsem měl souhlas k jednání, myslel jsem tím, že i k odchodu. Jednalo se o nedorozumění, teď se to ale těžko vrací
zpátky. Žádné vedlejší úmysly jsem neměl, nemyslím, že bych
se zachoval neférově.

Alois Ťoupek:
„Opravdu jsme si s trenérem asi špatně porozuměli. Byl jsem zprávou o jeho
odchodu nepříjemně zaskočen. I poté, co
jsem oznámil svoji rezignaci, jsem počítal
s tím, že bude u nás pokračovat, vše měl
připraveno, hráče domluvené. O tom, že
něco není v pořádku, mne utvrdilo to, že
se pak v neděli ozvali funkcionáři z Líšně
s tím, že mají zájem o Traxla a Bednáře.
Se Zbyňkem jsme si to již vyříkali, on tvrdí, že toto jde mimo
něho, že to není z jeho iniciativy.“

Mikulášský pohár má za sebou dvaadvacátý ročník

Horní Benešov - Sobotní
mistrovství republiky tělesně
postižených sportovců v kuželkách skončilo v Horním Benešově triumfem blanenské výpravy.
Titul šampióna v kategorii muži
LP II obhájil Jan Šmerda z TJ
ČKD Blansko s výkonem 453
bodů na 100 hodů sdružených,
na paty mu šlapal druhý Antonín Štrait z téhož oddílu s 436
body. V kategorii LP I zvítězil
další blanenský reprezentant
Petr Kumstát (436), Zdeněk
Špaček byl s 418 poraženými
kuželkami třetí. Jan Šmerda navíc zvítězil v anketě Kuželkář
roku.
(bh)

Foto Bohumil Hlaváček

Blansko - K začátku prosince patří na blanenské kuželně
Mikulášský pohár. „Letos se již
po dvaadvacáté sešli neregistrované smíšené dvojice k soutěži
na 2 x 20 hodů do plných. Tentokrát hrálo 89 párů,“ prozradil
hlavní organizátor Zdeněk Kučera, který spolu s Jiřím Škaroupkou a dalšími k této akci
neodmyslitelně patří.
Pomyslnou palmu vítězství si
letos odnesla sourozenecká dvojice, kterou tvořili Jan Semrád
a Hana Jedináková se součtem
470 poražených kuželek, když
mužská část páru připsala na
společný účet 245 bodů, ženská
225. Michal a Michaela Královi
byli druzí se 462 body, třetí pak

Michal a Jana Součkovi s 454
body. Z těchto dvou dvojic se
rekrutovali i vítězové jednotlivců. Nejlepší mužský výkon
předvedl Michal Souček (261)
před Jindřichem Hladíkem (252)
a Jiřím Škaroupkou a Janem Semrádem, kteří oba shodili 245
kuželek. Michaela Králová (na
snímku) kralovala mezi ženami
s 232 body před Jedinákovou.
„Letos chyběl pro nemoc
tradiční nejstarší hráč František Pokorný a tak jsme tuto
trofej předali Zdeňku Špačkovi. Chci touto cestou poděkovat TJ ČKD, která pořádání
turnaje umožnila a samozřejmě všem sponzorům za ceny,“
uvedl Zdeněk Kučera.
(bh)

pozvánka
Po třinácté se sjedou v závěru roku florbalisté z celé
republiky do haly TJ ČKD
Blansko na dvoudenní Atlas
Cup. Koná se v tradičním termínu. 28. prosince. Od 7 hod.
ráno se utká šestnáct týmů ve
čtyřech skupinách o postup do
dvanáctičlenného play off. To
je na programu další den, finále
je plánováno na 16 hod.
I letos se můžeme těšit na
mimořádnou konkurenci, poprvé se mimo jiné v rámci turnaje představí prvoligoví Bohemians Praha. Domácí celek
Atlas ČKD Blansko, který jej
ještě nikdy, ač byl mnohokrát
blízko, nevyhrál, se o to pokusí
i v letošním roce.
(bh)

Bezdíček: Vrcholem sezony bude šampionát u nás v Benešově
Bohumil Hlaváček
Benešov, Blansko - K nejúspěšnějším trenérům našeho
regionu současnosti nepochybně
patří Martin Bezdíček, šestatřicetiletý kouč bikerů benešovského
Moravce.
S cyklistikou jsi v kontaktu
odmalička?
Kdepak. Dělal jsem od šesti
let sjezdové lyžování v tehdejší
Metře Blansko. Pak to začalo být
horší se sněhem, lyžaři přešli pod
Sokol a já s Erikem Řezníkem
a Kamilem Nejezchlebem založil
cyklistický oddíl. Ten se následně
jmenoval MTB Racing team, pak
OK Bag. Trénoval jsem tehdy jen
s manželkou Janou, když přišla
do jiného stavu, začal jsem spo-

lupracovat s Moravcem. Přišlo
to nějak samovolně, začali jsme
jezdit po pohárech a bylo to.
Kdy jsi skončil se závoděním
ty sám?
V devatenácti. Měl jsem z lyžování odrovnaná kolena. Stejně jsem jezdil
jen na okresní a
krajské úrovni,
jako trenér jsem snad úspěšnější.
To ano. Důkazem je to, že
máš dva reprezentanty…
To je pravda. Radim Kovář
i Nikola Hlubinková byli zařazeni do kádru pro nastávající sezonu, Radim jako junior, Nikola
kadetka. Teď jim proběhlo soustředění v Peci, i když Nikola je
pro nemoc neabsolvovala.
Jak se dívá manželka, tvá

první svěřenkyně, na to, že najednou trénuješ jiné?
Prozaicky. Ona už moc jezdit
nemůže. Čekáme znovu dítě,
v únoru se nám narodí druhá dcera. S jejím závoděním to nějak
výhledově nevidím (smích).
Nevylétají
tvé dvě hvězdičky z pomyslného benešovského hnízda?
Ano. Radim přechází do elitní
juniorské kategorie. Jezdit bude
sice nadále pod hlavičkou Moravce, jeho spolupráce s Merida
Biking Teamem bude ale hlubší.
Pojede s nimi na čtyři Světové
poháry do Belgie, Německa,
Švýcarska a Itálie, cestovní náklady pokryjí oni. Já pocestuju
asi s nimi. Očekává se od toho,

seriál

že nasaje opravdu profesionální
atmosféru, potřebuje to. Určitě
mu to prospěje, on to bere nesmírně vážně, má to v hlavě dobře srovnané.
A Nikola?
Pro ni bude v nástávající sezoně prioritou Český pohár. A také
mistrovství republiky v silniční
cyklistice v srpnu 2010. Pořadatelství v kategorii žáků a kadetů
bylo přiděleno k nám do Benešova, takže máme velkou motivaci.
Měla by obhájit nebo zlepšit svoje pozice z letoška. Výjezdy ven
jsou nějaké v plánu i pro ni.
Závody Poháru Drahanské
vrchoviny jsou pro ně již těsné…
Ty by měly být určeny znovu
hlavně pro začínající bikery. Ko-

vář je sice pro ně obrovským příkladem, když ale pořád vyhrává,
může to být pro některé demotivující. Jak já lidově říkám, neměl
by vyžírat ceny jiným.

Znáš už jejich následovníka?
Velkým talentem je určitě
Adam Sekanina, ten by mohl být
Radimovým nástupcem.
Pokračování na str. 23

Foto Bohumil Hlaváček

