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Na startu Vysočanském triatlonu se letos objevilo 102 závodníků

Triumfoval bořitovský Křenek
Bohumil Hlaváček
Vysočany - Již po patnácté
uspořádali nadšenci z SC Ráječko
Vysočanský triatlon. Do nepříliš
teplých vod místního rybníka se
nejprve v jedenáct hodin ponořili
účastníci lidového triatlonu, o dvě
hodiny později je pak vystřídali
muži a ženy v hlavním závodě. Ten
letos čítal 700 m plavání, následovalo 20 km na kole na zvlněné trati
v okolí obce a na závěr pětikilometrová běžecká tečka jejími ulicemi.
A bylo se na co dívat. Každá část
měla totiž tentokrát jiného vedoucího závodníka.
Na startu nechyběla osvědčené esa z minulých ročníků včetně
několikanásobného vítěze, exmistra světa v kvadriatlonu Miroslava
Podborského. Ten i ve svých pětačtyřiceti drží záviděníhodnou formu. K favoritům patřil také brněnský Vladimír Pospíchal, na úspěch
si věřil tajně i bořitovský Jan Křenek. Ten se nakonec stal suverénním králem letošního ročníku.
Ve vodě byl ale nejlepší někdo
zcela jiný. Po roce a půl závodní pauzy se vrátil sloupský rodák
Luboš Grošek. Ten pro pracovní
zaneprázdnění v Německu dlouho
nezávodil. „Znovu jsem ale začal
s tréninkem, baví mne to. Protože
jsem hlavně plavec a to se nezapomíná, projevilo se to snad i tady,
kde jsem lezl z rybníka jako první.
Svou pozici jsem ale bohužel neudržel ani na kole,“ litoval v cíli.
Už z depa neodjížděl první. Grošek trochu ztratil cvik při přezouvání a zkušení pronásledovatelé ho při
přípravě na kolo dohnali. Při návra-

Jan Křenek.
tu z otočky se kolem prostoru startu
a cíle u krásného vysočanského fotbalového stánku mihla již čtyřčlenná skupinka, v níž chyběl, za ním
projela dvojka s Janem Křenkem.
Ten svou ztrátu vysvětlil.
„Já mám tak trošku slabinu
v plavání, vždycky to musím dohánět v dalších dvou částech,“
pokrčil rameny bořitovský triatlet v cíli. Svoji ztrátu na kole tak
úplně tentokrát nedohnal. V depu

ZėĈĆĉđĔ ěżĘđĊĉĐŴ
fotbal
Přípravná utkání: 1.HFK Olomouc –
FC Zbrojovka Brno 2:4 (2:1), Korčián,
Richter – Šamánek 2, Zbožínek, Doležal.
1.HFK Olomouc: Šrom – Dadák, Kopecký, Jurč, Čoupek (46. Šimko) – Čtvrtníček,
Bednář, Kovář, Filipský (82. Kotůlek) –
Richter (46. Svorada), Korčián (46. Žondra). FC Zbrojovka Brno: Bureš – Pašek (82.
Pernica), Buchta (82. Kasálek), Zbožínek,
Král – Přerovský (46. Sedláček), Laminne,
Tomeček, Hromek (59. Radinovič) – Švancara (46. Došek), Doležal.
Blansko – Sparta Brno 3:1 (1:0), Bubeníček z pen., Doležel, Sehnal. Blansko,
1. poločas: Juran - Bubeníček, Klimeš, Kolář, Šíp - Sedláček, Šplíchal, Zouhar, Pokorný - Sehnal, Doležel. 2. poločas: Juran
- Bubeníček, Klimeš (72. Zouhar), Pokoj,
R. Bezděk - Matuška, Kolář (64. Šplíchal),
Sehnal, Nečas - Doležel (72. Sedláček),
Pernica.
Rájec-Jestřebí – Bohunice 3:3 (1:1),
Skácel, Sedlák, Macík z pen. Rájec-Jestřebí: Němeček – Hrůza, Macík, Krempaský,
Misař (46. Sedlák) – Sedlák (30. Blatný),
Opletal, Holý, Skácel – Macháček, Ostrý.
Určice – Boskovice 5:4 (2:2), Janíček
3, Fojt L. Boskovice: Vybíhal (46. Švéda) – Adamec (Blaha), Václavek, Šafařík
(Kopecký), Müller – Fojt J. (Přikryl), Preč,
Ošlejšek, Kalášek, Fojt L. – Janíček
Blansko – Bohunice 0:3 (0:2). Blansko,
1. poločas: Bednář - Bubeníček, Kolář (19.
L. Kugler), Pokoj, Šíp (23. Šenk) - Sedláček, Šplíchal, Jelínek, Beneš - Sehnal,
Doležel. 2. poločas: Švancara - Bezděk, L.
Kugler, Pokoj (73. Paděra), Beneš (65. Hanskut) - Nečas, Zouhar, Pokorný (71. Antal),
Šenk (65. Juránek) - Pernica, Matuška.
Svitavy – Boskovice 5:2 (3:0), Fojt J.,
Ošlejšek. Boskovice: Švéda – Blaha, Martínek P., Šafařík, Černý – Stara, Vykoukal, Kalášek, Fojt L. – Horák M., Janíček. Střídali
Ošlejšek, Preč, Václavek, Horák Jan, Horák
Jakub, Müller, Fojt J., Adamec, Vybíhal.
Mohelnice – Blansko 1:1 (0:1), Matuška.
Blansko: Suchý (46. Švancara) - Hanskut,
Šplíchal, Jelínek, Kopecký (69. Antal) - Antal
(46. Sedláček), Zouhar (46. Šenk), Pokorný,
Juránek - Matuška, Bezděk (46. Majer).
Rájec-Jestřebí – Velká Bíteš 4:0 (2:0),
Ostrý 3, Macháček. Rájec-Jestřebí: Klíma –
Hrůza, Macík, Palkaninec, Misař – Blatný,
Opletal, Holý, Skácel – Macháček, Ostrý.
Tišnov – Ráječko 1:2 (1:0), Sehnal J.
2. Ráječko: Rettegy – Pokorný R., Karásek,
Tenora, Sígl - Kolář, Kupský, Sehnal, Štrajt Starý (Hlaváček, Horák), Neděla.
Blansko - Zbrojovka Brno dorost 0:6
(0:2). Blansko: Bednář (46. Juran) - Bubeníček, Kugler, Pokoj (12. Pernica, 76. Sedláček), Šíp - Sedláček (56. Bezděk), Nečas
(69. Zouhar), Zouhar (53. Šenk), Beneš Doležel, Sehnal
Lednice – Bořitov 5:1 (1:0), Richtr.
Bořitov: Bušina (46. Vaďura) – Kolínek,
Mareček, Všeliga, Jakubec – Vlk, Šmerda,
Havlík, Knies – Richtr, Jelínek.
Letovice – Černá Hora 2:2 (1:1), Širůček, nehl. – Honsnejman, Čech.

Šošůvka – Lipovec 1:4 (1:3), vlastní –
Horáček, Zouhar, Lahodný, Kunc.
horská kola
Pohár Drahanské vrch., VC Valchova
Muži Elite: 1. Plevák (Ostrava). Muži
40-49: 1. Šíma (Ostrava). Muži nad 50:
1. Sedláček (Ostrava). Muži Hobby: 1. Čefelín (Brno). Ženy: 1. Veselá (Vojkovice).
Junioři 16-18: 1. Kovář (Benešov), 3. Šafář
(Boskovice). Juniorky 16-18: 1. Hlubinková (Suchý), 3. Parolková (Okrouhlá). Chlapci 13-15: 1. Kovář (Favorit Brno), 2. Kolář
(Kořenec). Dívky 13-15: 1. Stočková (Ostrava), 3. Šafářová (Boskovice). Chlapci
10-12: 1. Vavřík (Val. Meziříčí), 3. Stloukal
Št. (Ráječko). Dívky 10-12: 1. Lošťáková
(Suchý), 3. Zemánková (Benešov). Chlapci 7-9: 1. Tlamka (Okrouhlá), 2. Šindelář
J. (Sv. Kateřina), 3. Stloukal R. (Ráječko).
Dívky 7-9: 1. Nováková (Brno). Chlapci do
6: 1. Šindelář R. (Sv. Kateřina), 2. Kabrhel
(Blansko). Dívky do 6: 1. Olivová (Ostrava), 2. Hanáková E. (Žďárná), 3. Kassaiová
(Boskovice). Odrážedla: 1. Hořava (Černá
Hora), 2. Hanáková A. (Žďárná).
malá kopaná
Karolínský pohár: Sokol Horní Lhota
– Červánky Rájec 1:1, Beercastle Blansko
– KANAP Karolín 1:8, Horní Lhota – Beercastle 1:4, Červánky – Karolín 1:5, Horní
Lhota – Karolín 2:9, Červánky – Beercastle
Blansko 0:0.
1. Karolín
3 3 0 0 22:4
9
2. Beercastle
3 1 1 1
5:9
4
3. Červánky
3 0 2 1
2:6
2
4. Horní Lhota 3 0 1 2
4:14 1
Nejlepší střelec: 5 - Michal Zouhar (KANAP Karolín).
Turnaj rozhodčích v Boskovicích Skupina A: OFS Blansko A – OFS Brnoměsto 3:1, Prostějov – Hodonín 3:2, OFS
Brno-město – OFS Prostějov 7:0, Blansko
A – Hodonín 1:0, Blansko A - Prostějov 3:1,
Brno-město – Hodonín 2:0.
1. Blansko A
3 3 0 0
8:2
9
2. Brno-město 3 2 0 1
9:3
6
3. Prostějov
3 1 0 2
4:12 3
4. Hodonín
3 0 0 3
2:6
0
Skupina B: OFS Brno-venkov – OFS
Břeclav 3:3, OFS Blansko B – OFS Vyškov
1:0, Brno-venkov - Blansko B 6:2, Břeclav
– Vyškov 2:0, Brno-venkov – Vyškov 11:1,
Břeclav – Blansko B 8:2.
1. Brno-venkov 3 2 1 0 20:6
7
2. Břeclav
3 2 1 0 15:5
7
3. Blansko B
3 1 0 2
5:14 3
4. Vyškov
3 0 0 3
1:14 0
Semifinále: Břeclav – Blansko A 1:0,
Brno-město – Brno-venkov 2:1. O 7.-8.
místo: Vyškov – Hodonín 4:0. O 5.-6. místo: Prostějov – Blansko B 4:3. O 3.-4. místo: Brno-venkov – Blansko 3:3 (2:0 p.k.).
Finále: Břeclav – Brno-město 1:1(3:2 p.k.).
Za OFS Blansko nastoupili - Blansko A:
Kosička - Nejezchleb, Hlubinka, Strya Michal, Strya Milan, Svoboda, Novotný Aleš,
Krempaský, Novotný David. Blansko B Rek - Grenar, Landa, Strya Lukáš, Bureš,
Flek, Frýbort, Pernica, Král, Korbel. (bh)

Foto Bohumil Hlaváček
se objevil totiž na čele se slušným
náskokem veterán Podborský. „Já
jsem mu docela věřil, asi tomu
možná rozumím,“ smál se v ten
moment vynikající moderátor
akce Zdeněk Přibyl, který předpověděl, kdo po cyklistické části
přijede první.
Podborský opouštěl depo se
zhruba patnáctisekundovým náskokem, za sebou měl čtveřici nejzavilejších pronásledovatelů. Jak již to

tak na tomto závodě bývá, o tom co
se děje na trati běžecké části závodu ve Vysočanech, příliš přehled
nebyl. Když se na kopci u kostela
zhruba čtyři sta metrů před cílem
objevil zcela osamocený Jan Křenek, bylo všem již jasné, že o vítězi
je rozhodnuto. Ten si mohl dovolit
i kousek před cílem zcela zastavit,
přijmout polibek od přítelkyně
a plácat si s gratulanty. Až dlouho
za ním doběhl Pospíchal.
„Já se momentálně cítím dost
v pohodě. Začalo mne bavit trénování, denně mu věnuju tak sedm
osm hodin. Asi se to začá projevovat,“ byl evidentně spokojený
vítězný Křenek v cíli, do něhož
nemusel finišovat. Jak řekl, na kole
si docela hrábl. „Při výběhu z depa
jsem si řekl, že nebudu taktizovat
a půjdu do toho naplno. Podborského jsem stáhl docela brzo a když
jsem se dostal do čela, pokračoval jsem v tempu. Dlouho jsem se
neohlížel. Až když jsem to udělal,
zjistil jsem, že za mnou daleko nikdo není. Takže jsem si konec mohl
opravdu vychutnat. Dneska se mi
bude dobře usínat,“ popsal závěr
pro něho výborného závodu. Druhý
se v cíli objevil Ondřej Čarňanský
před Pospíchalem, na Podborského
nakonec zbylo čtvrté místo. Grošek
skončil desátý, těsně před talentovaným sedmnáctiletým mladíčkem
Jiřím Hajdamachem z Ráječka.
V kategorii žen vyhrála potřetí
Simona Vykoukalová, v absolutním pořadí sedmnáctá. „Do Vysočan se ráda vracím. Jsem ráda, že
mi to termínová listina dovolila
i letos,“ oddychovala v cíli jasná
vítězka.

AĐęĚġđēĶ
V sobotu odstartoval v Březové u Sokolova první závod z dvoudílného seriálu Mistrovství světa v biketrialu 2011. Tento den se na perfektně
připravených březovských tratích představil i blanenský Ondra Šenk.
Ten rozjel závod ve velkém stylu. Pouze dva trestné body znamenaly pro
Ondru druhé místo v polovině závodu. Vše šlo podle plánu, až po pátou
sekci v druhém kole, kdy Šenk nezvládnul závěrečný výskok a přetrhl
pásku, což znamenalo pět trestných bodů. Když potom přidal ještě jednou pět, rázem z toho bylo celkové osmé místo.
V neděli se na tratě vydali Martin Kakáč v kategorii Senior a Václav
Kolář v Elite. Pořadatel připravil jedenáct velmi dlouhých kontrolních
úseků (jezdci je absolvovali dvakrát) v náročném terénu, na kterých si
většina startovního pole sáhla až na dno svých sil. Vstup do závodu se
nevydařil Martinovi, když hned na první sekci obdržel za přetrhnutou
pásku pět trestných bodů. Nepomohlo mu ani, když většinu těžkých sekcí zajel bez trestného bodu, protože poté ještě dvakrát chyboval. Svou
roli sehrály opět Martinovy křeče do prstů, nakonec z toho bylo šesté
místo, což v nejpočetnějším poli celého MS byl krásný úspěch, i když
jeho otec jako vedoucí reprezentace očekával medaili.
Vysílení a křeče tentokrát poznal i Václav Kolář. Až do deváté sekce
měl Vašek tři trestné body a vypadalo to velice nadějně s jeho celkovým umístěním. Kontrolní úsek devět byl však pro něho v tomto závodě
zakletý a tak pět trestných bodů v druhém kole a nějaké ty bodíky na
dalších sekcích znamenaly celkové páté místo.
Nic není ještě ztraceno a závod příští víkend ve španělském Sant Miguel de Campmajor může ještě pořádně zamíchat kartami.
(rk,bh)

Smůla. Ondřej Šenk na osudné sekci.

Foto Radim Kakáč

Tělovýchovná jednota ČKD Blansko slaví letos...
Pokračování ze str. 10
Bohužel, nepodařilo se zjistit,
kdy a kdo řekl: „Tak a teď se budeme jmenovat Tělovýchovná jednota Spartak ČKD Blansko“. K tomuto došlo někdy na jaře roku 1953,
kdy se ve zmiňovaných článcích
přestalo hovořit o Závodní tělovýchovné jednotě Sokol a objevuje se
zmiňovaný termín Spartak. K dalšímu přejmenování došlo vlivem
společenských změn po listopadu
1989, a to přesně 2. 6. 1994 na valné hromadě TJ v Hotelovém domě
ČKD, vypuštěním již uvedeného
slova Spartak.
Jaké sporty se v rámci jednoty
provozovaly?
Kromě oddílů, vyvíjejících
sportovní činnost v dnešní době
(košíková, florbal, kuželky, jachting, volejbal, turistika, stolní tenis, ASPV, rekreační sport a lak-

ros) mívala v minulosti naše TJ též
cyklistiku, lehkoatletický oddíl,
lyžování, lední hokej a jako mírně kuriózní, vzhledem k našim
podmínkám v tomto regionu se
pročítání historických materiálů
tělovýchovné jednoty jevil oddíl
sáňkařský.
Kolik sportovců TJ sdružuje
nyní?
V září 1989 měla jednota v osmi
oddílech a dvou odborech již 1500
členů, z nichž 60 procent tvořilo
žactvo a dorostenci. Pro zajímavost
uvádím, že magického čísla počtu 1000 členů dosáhla TJ poprvé
v roce 1973. K dnešnímu dni evidujeme 913 členů. S těmito počty
je TJ ČKD Blansko dlouhodobě
největším tělovýchovným subjektem okresu Blansko.
V posledním desetiletí došlo
i k určitým negativním jevům

v naší TJ, a to ke ztrátě fotbalového a šachového oddílu. Fotbalový
oddíl se osamostatnil po sloučení
s ASK v roce 2004 a šachy skončily v roce 2009.
A budoucnost?
Zastupitelstvo města Blansko
schválilo na svém zasedání dne
7. 6. 2011 převod vybraných sportovišť pod správu města. Tímto
krokem bylo završeno dlouholeté úsilí funkcionářů a sportovců
města. Předchozí vedení města
nebylo tomuto nakloněno a jsem
upřímně rád, že jsem byl osobně
členem městské rady, která tento
krok připravila a posléze i zrealizovala.
Pro jednotlivé sportovce a oddíly TJ ČKD Blansko toto rozhodnutí bude znamenat, že budou
platit dohodnutou finanční částku
za využívání těchto již městských

sportovišť. Na druhou stranu bude
TJ zbavena největší finanční zátěže, a to platby za jednotlivé energie,
údržbu a opravy všech sportovních
zařízení.
Věřím, že tato dlouho plánovaná a konečně zrealizovaná zásadní změna ve správě a financování sportovišť nepřinese žádné
omezení činnosti na sportovištích
TJ ČKD Blansko. Naopak může
přispět k dalšímu zkvalitnění
těchto sportovišť a k vyšší sportovní úrovni našich reprezentantů.
Domnívám se, že i když doladění
všech technických detailů tohoto
významného kroku potrvá ještě
řadu dní a týdnů, sportu, a to nejenom pod modrobílými barvami TJ
ČKD Blansko, to zcela jistě bude
ku prospěchu. Město Blansko se
tak bude právem moci honosit přívlastkem - město sportu.

Melánie Vendelbergerová vyhrála ve Skotsku
Pavel Šmerda
Boskovice - Na hřišti v Kořenci se rodí velký golfový talent. Desetiletá Melánie Vendelbergerová z Boskovic dosáhla na nedávném
evropském šampionátu U.S. Kids Golf, který
se konal od 31. května do 2. června ve skotském Gullane, v kategorii dívek 10 let na nejvyšší příčku.
„S golfem jsem začínala už v pěti letech. Dostala jsem se k němu přes bratra Martina, který
už ho hrál. Vyzkoušela jsem ho a hned od začátku mě maximálně zaujal,“ říká mladá hráčka
s tím, že jejím prvním trenérem byl Vlastimil
Štefl, momentálně ji vede Tomáš Daul.
„Už v šesti letech jsem dostala zelenou kartu. Trénuji většinou dvakrát týdně, ve středu
a ve čtvrtek, buď v Kořenci, občas jezdíme
také do Slavkova. Od pátku do neděle jsem
na turnajích,“ vysvětlila Melénie, která chodí
do školy v Boskovicích a kromě golfu ji baví
plavání, tenis a hraní na příčnou a zobcovou
flétnu.
Vítězství na prestižním turnaji ve Skotsku, na který se sjeli nejlepší hráči a hráčky
z celého světa, je pro Melánii zatím největším životním úspěchem. „Soupeřky byly letos
o dost lepší a počasí o moc horší. Nejdříve mi
vítr kazil skoro každou ránu, ale pak jsem si
zvykla a začalo to lítat. Hodně mi pomohl tre-

Foto archiv
nér. Sice mě nechal, ať si hraju svou hru, ale
dobře mi několikrát poradil a já jsem to začala „cítit“. První den dobrý, druhý den špatný.
Třetí den jsem se opravdu moc snažila. Na

druhé devítce jsem sice už začínala tušit, že
bych mohla vyhrát, ale trenér mi nechtěl říct,
kolik ran mám já a kolik ostatní. Cítila jsem
však, že je to dobrý a že je spokojený,“ řekla
šampionka, která na nedávné dětské olympiádě v Olomouci skončila v konkurenci o dva
roky starších děvčat na pátém místě, za pár let
své dosavadní kariéry se už představila i na
turnaji v Americe.
A jak viděl turnaj ve Skotsku její tatínek?
„Byl to obrovský tlak, který Melča musela
pocítit. Po prvním kole, kdy zahrála o 10 ran
lépe, než druhá v průběžném pořadí, nám odešlo patování a propadli jsme se na druhé místo. Tady byl ten důležitý okamžik, aby Meli
našla zase svou pohodu. Sice jsme se všichni
snažili a drželi zkrátka, ale to očekávání z nás
musela cítit. Melča to však rozjela ve velkém
a na posledních jamkách ji dokonce musel
Tomáš krotit, aby hrála na jistotu. Na vítězství nám totiž stačilo jít těch pár posledních
jamek v boggie. A vyšlo to. Pocit je to neskutečný. Oproti roku 2009, kdy jsme skončili na
5. místě a věděli jsme, že to mohlo být lepší,
jsme si letošní ročník opravdu užili,“ řekl Petr
Vendelberger.
Melánie má momentálně hendikep 12.
„Mým velkým vzorem je Klára Spilková. Do
budoucna bych chtěla být stále lepší a lepší,“
dodala golfistka.
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