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SPORTSPORT Blanenska a Boskovicka

pozvánkapozvánka
Patnáctý ročník vyhlášení anke-
ty Nejlepší sportovec města Blan-
sko proběhne na kuželně TJ ČKD 
v úterý 1. března od 16 hodin. 
Vyhlášeno bude 10 jednotlivců, 
3 nejlepší sportovní kolektivy 
a 3 trenérské osobnosti.  (bh)

KONTAKT NA KONTAKT NA 

SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ 

REDAKCIREDAKCI

776 198 192776 198 192

Jana Sotáková třetí
na halové republice

Bohumil Hlaváček

Praha, Blansko - Dva blanenští 
atleti v brněnských službách se rva-
li o medaile na halovém mistrovství 
republiky v pražské Stromovce. 
Na bronz dosáhla v čase 8,82 Jana 
Sotáková na 60 m překážek žen, 
když před ní skončily jen zkušené 
reprezentantky Lucie Škrobáko-
vá a Zuzana Hejnová. „V lehce 
běženém rozběhu, kde jsem v konci 
ještě výrazně pošetřila síly, jsem si 
udělala osobní rekord 8,64. Finále 
se běželo již hodinu poté, bohužel 
se asi projevila moje přemotivo-
vanost a nedostatek sil způsobený 

týdenním výpadkem. Zabojovala 
jsem, ale a přes velké problémy 
doběhla třetí,“ uvedla. Svěřenkyně 
trenéra Vladimíra Kučery z Olympu 
Brno je spokojena. „Myslím si, že 
bronz z MČR dospělých je v sedm-
nácti letech výsledek, který stojí za 
zmínku. Rozběhovým časem jsem 
se dostala na třinácté místo dlouho-
dobých tabulek kategorie juniorek, 
vylepšit svůj osobní rekord mohu 
ještě příští týden na MČR, kam 
budu odjíždět jako jedna z horkých 
favoritek,“ věří si blanenská pře-
kážkářka. 

Ve fi nále na 3000 m se premiéro-
vě představil Jan Kohut. „Byl jsem 

celkem blízko čtvrté příčce, ve fi ni-
ši jsem ale nestačil rychlostně,“ při-
znal nakonec sedmý vytrvalec, bla-
nenský odchovanec závodící v bar-
vách VSK UNI Brno. Na pověstnou 
bramborovou medaili mu chyběla 
necelá sekunda, bronz visel o sedm-
náct sekund výš. „S časem 8:35,1 
jsem ale spokojen. Teď zaměřuji 
svoje úsilí na mistrovství ČR v kro-
su, které se uskuteční v nedalekém 
Baldovci koncem března. Tam bych 
už na bednu opravdu rád zaútočil,“ 
má smělé cíle Kohut, který kvůli 
startu v Praze oželel úvodní podnik 
okresní běžecké ligy, kterým byla 
Ráječkovská desítka.

Praha, Blansko - O minulém 
víkendu se konalo v Praze-Podolí 
mistrovství ČR v dálkovém plavání. 
Na stupních vítězů se objevily dvě 
odchovankyně blanenského plavá-
ní, které momentálně závodí v bar-
vách Komety Brno. Svoji unikátní 
medailovou sbírku rozšířila Silvie 
Rybářová, která nenašla přemožitel-
ku na ženské pětikilometrové trati. 
Tímto umístěním jen potvrdila svoji 
příslušnost k absolutní české špičce 
na dlouhých tratích, které začala 
v posledních letech preferovat a sbí-
rat na nich úspěchy na domácích 
i mezinárodních akcích. V tomto 
trendu chce pokračovat i v nastá-
vajícím roce. V kategorii starších 
žákyň byla na stejné trati bývalá 
blanenská plavkyně Anna Formán-
ková stříbrná.  (bh)
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Ráječko - Při neúčasti  Jana Kohuta 
a několika dalších předních závod-
níků seriálu Brněnského běžeckého 
poháru se stal další ročník Ráječ-
kovské desítky kořistí  Lukáše Kuče-
ry (na startu s č. 3), který ve druhé 
polovině závodu udolal nečekaným 
nástupem favorizovaného Daniela 
Orálka. „Rozhodlo se ve stoupání. 
Hned dvakrát jsem v něm Dana 
dotáhl. Dolů mi zase utekl,“ popsal 
průběh závodu vítěz. Na posledním 
kilometru Kučera znovu nastoupil. 
„To už jsem nezachyti l. Jak se udě-
lala díra, zůstala už pak stejná,“ 
krčil rameny Orálek. V početném 
startovním poli se objevilo hned 
několik známých tváří. Biker Radim 
Kovář z Moravce Benešov byl dru-
hý na poloviční trati .  (bh)
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Fotbalistou okresu 2010 byl v Boskovicích vyhlášen David Bednář
Bohumil Hlaváček

Boskovice - Páteční podvečer byl 
v boskovickém Zámeckém skleníku 
ve znamení vyhlášení ankety OFS 
Blansko. Fotbalistou okresu 2010 
se tak trochu podle očekávání stal 
David Bednář z FK APOS Blansko 
před Pavlem Martínkem a Janem 
Karáskem. Vítězem ankety čtenářů 
Zrcadla Blanenska a Boskovicka je 
ráječkovský Jan Sehnal. Jiří Vorlic-
ký z FC Boskovice se ocitl u mik-
rofonu moderátora Marka Dob-
rodinského hned dvakrát. Získal 
totiž ocenění trenér roku a osobnost 
uplynulého roku. Nejlepší fotba-
listkou se stala Kateřina Zoubková 
z Kunštátu. S ní a Davidem Bedná-
řem jsme si krátce popovídali.

Zná fotbalistka roku hru fotba-
listy roku?

K.Z.: Ano. Sledovala jsem ho 
celý rok v malé kopané, kde hrál 
za Kvasar Černá Hora, několikrát 
jsem ho viděla i ve velkém fotbale. 
Nedávno jsem se byla podívat na 
turnaji v jedovnické hale, kde patřil 
k nejlepším hráčům. Asi byl úplně 
nejlepší.

Platí  to i obráceně?
D.B.: Musím se přiznat, že ne. 

Budu to muset napravit. Na sledo-
vání ženského fotbalu jsem zatím 
čas neměl.

David Bednář vkročil přestupem 
do Olomouce do velkého fotbalu. 
Co mu přeješ na cestu?

K.Z.: Hlavně zdraví, ať se mu 
vyhýbají zranění, má co nejméně 
karet a střílí branky. Ať je spokoje-
ný v novém kolektivu.

S těmi kartami to ve tvém přípa-
dě tak horké asi není…

D.B.: To ne. Dostal jsem jich 
minimálně. Červenou jen jednu a to 
ještě omylem. Nějaké nesportovní 
chování, ještě za žáky.

Jak si představuje fotbalistka 
roku svoji nejbližší budoucnost 
v tomto sportu?

K.Z.: Určitě zůstanu v Kunštá-
tě. Vzhledem k tomu, co mám ve 
sportu za sebou, jsem ráda, že mi 
zdraví slouží. Mám odoperovaná 
obě kolena. Hrála jsem tenis, bas-
ketbal, volejbal, u fotbalu si spíše 
odpočívám. Začala jsem před třemi 
lety, díky mému tehdejšímu příteli, 
baví mne to.Vítězové.  Foto Bohumil HlaváčekVítězové.  Foto Bohumil Hlaváček
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FOTBALISTA ROKU 2010FOTBALISTA ROKU 2010
1. David BEDNÁŘ (FK APOS Blansko) 
2. Pavel MARTÍNEK (FC Boskovice) 

3. Jan KARÁSEK (SK Olympia Ráječko) 
4. Ondřej DUCHÁČEK (FK Kunštát) 
5. Josef SLOUKA (Sokol Vysočany) 

6. Radim POLÁK (TJ Sloup) 
7. Milan MACÍK (MKZ Rájec–Jestřebí) 

8. Jan JANDA (SK Jedovnice) 
9. Josef MAŠKA (SK Olympia Ráječko) 

10. Antonín PREČ (FC Boskovice) 
11. Petr CRHÁK (Sokol Drnovice) 

Fotbalistka roku: Kateřina ZOUBKOVÁ (FK Kunštát) 
Rozhodčí roku: Milan STRYA (Jabloňany)
Trenér roku: Jiří VORLICKÝ (FC Boskovice) 

Osobnost roku: Jiří VORLICKÝ (FC Boskovice) 
Nejlepší dorostenec: Filip ADAMEC (FC Boskovice) 

Nejlepší žák: Pavel SOUČEK (FK APOS Blansko) 
Nejlepší hráč přípravky: Radim ŠEVČÍK (FK APOS Blansko) 

Vítěz čtenářské ankety Zrcadla Blanenska a Boskovicka: 
Jan SEHNAL (SK Olympia Ráječko)


