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Boskovice, Blansko - Dalšími 
zápasy pokračovala hokejová kraj-
ská liga. Oba týmy z našeho regi-
onu si v nich vedly se střídavými 
úspěchy.

HC Uherský Brod – SK Miner-
va Boskovice 5:2 (0:0, 2:2, 3:0), 
Provazník, Petrik. 

Hosté nastoupili opět nekom-
pletní. Na ledě se neobjevili Hra-
chovina, Horáček, Tesař, Holý, 
zraněný Světlík a Chlup. Největší 
šanci úvodního dějství měl Komí-
nek, ale sám před gólmanem zavá-
hal. V čase 19:59 využil dvojná-
sobnou početní výhodu Boskovic 
střelou od modré Antoňů, ale roz-
hodčí po krátké poradě s časomě-
řiči gól neuznal. Ve 22. minutě se 
dobrým zákrokem lapačkou pre-
zentoval hostující gólman Zrza. 
O tři minuty později neproměnil 
svoji šanci Provazník, jeho blafák 

zlikvidoval Málek. V 28. minutě se 
hokejisté Brodu dostali do vedení, 
hosté odpověděli za dvě minuty. 
Po přihrávce Komínka skóroval 
od modré Provazník. V 35. minutě 
domácí vstřelili druhou branku, ale 
z vedení se radovali jen chvilku. Po 
Karného pěkné asistenci zazname-
nal Petrik v přesilové hře svůj prv-
ní gól sezony. Třetí dějství hostům 
absolutně nevyšlo. Domácí byli 
jednoznačně lepší a v rozmezí 47. 
a 51. minuty vstřelili tři branky. 

Dynamiters Blansko HK – HC 
Uherský Ostroh 3:4 (2:2, 1:0, 
0:2), Kuběna 2, Berka.

Blansko sehrálo neskutečně smol-
ný zápas. Herně bylo jednoznačně 
lepším celkem, zejména ve druhé 
třetině, ale jeho hráči dokázali zaha-
zovat i zcela tutové šance. A byli po 
zásluze potrestáni. Ostroh dokázal 
v poslední třetině srovnat a čtyři 
minuty před koncem dát ušmudlaný 
vedoucí gól. Těsné vedení pak udržel 
a nadšeně fandíci diváci se nedočka-

li ani prodloužení. „Kluků mi bylo 
opravdu líto,“ nebylo do řeči trenéru 
Blanska Antonínu Veselému.

SK Minerva Boskovice – HC 
Moravské Budějovice 2005 2:1 
(0:0, 1:1, 1:0), Chlup, Karný. 

Po úvodní bezbrankové třetině si 
diváci poprvé zakřičeli gól až ve 29. 
min. Komínek našel Chlupa a ten 
otevřel skóre. O tři minuty pozdě-
ji Kroupa po přihrávce Horáčka 
netrefi l prázdnou branku. Ve 40. 
min., krátce před koncem druhého 
dějství, se hosté dočkali vyrovnání. 
V závěrečné části chtěla Minerva 
strhnout vedení na svoji stranu. 
Šance Šlapanského a Kroupy ještě 
brankou neskončily, ale z domá-
cí strany povedený zápas rozhodl 
v čase 19:45 Tomáš Karný, takže 
důležité tři body v souboji o čelo 
tabulky zůstaly nakonec doma.

HC Brumov-Bylnice – Dyna-
miters Blansko HK 5:2 (3:1, 2:0, 
0:1), Hrazdíra, nehl.

Domácí, kteří mohutně posilují 
svůj kádr, vyhráli zaslouženě. Blan-
sko odjelo k zápasu v notně okleš-
těné sestavě kvůli zraněním, další 
přišla v průběhu, takže dohrávalo 
ve dvanácti. O výsledku utkání roz-
hodla první pětka Brumova v čele 
se zlínským Mokrejšem a dalšími 
dvěma hráči s druholigovými zkuše-
nostmi. Vítěze podržel svým výko-
nem také výborný brankář Tuček. 

HC TJ Šternberk – SK Miner-
va Boskovice 7:3 (1:1, 2:2, 4:0). 
Podrobnosti nehlášeny.

  1.  Šternberk  14  12  0  0  2  93:41  36  
  2.  M. Budějovice  13  9  1  1  2  67:39  30 
  3.  Boskovice  14  9  0  2  3  63:41  29  
  4.  Uh. Brod  14  8  2  0  4  64:56  28  
  5.  Uh. Ostroh  14  7  1  2  4  67:49  25  
  6.  Kometa Úvoz  13  8  0  1  4  57:42  25  
  7.  Kroměříž  13  6  3  0  4  48:29  24  
  8.  Plumlov  14  5  2  2  5  57:59  21  
  9.  Blansko  14  5  0  0  9  40:77  15  
  10.  Brumov  13  4  0  1  8  44:50  13  
  11.  V. Meziříčí  14  3  0  0  11  41:73  9  
  12.  Velká Bíteš  14  3  0  0  11  34:69  9  
  13.  Břeclav B  14  1  0  0  13  38:88  3

Hráči Blanska nešťastně ztratili dobře rozehraný domácí zápas

Karný rozhodl těsně před koncem
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Blansko - V Blansku momen-
tálně fungují dva hokejové kluby. 
Nezávisle na sobě. „Nekonkuruje-
me si, naše vztahy s vedením HC 
jsou vysoce korektní,“ zdůrazňuje 
Václav Hrazdíra, který je v čele 
Dynamiters Blansko HK. „Jako 
předseda, označení prezident se 
mi nelíbí,“ směje se. Tým mužů se 
pohybuje zatím ve středu tabulky 
krajské ligy Jižní Moravy a Zlínské-
ho kraje, posbíral již několik cen-
ných bodů s atraktivními soupeři.

„Základní ideou bylo dát možnost 
pokračovat v hokejové kariéře těm, 
kteří skončili jako junioři. Filoso-
fi e HC byla vždy hrát s vysokými 
ambicemi, s náročnějším rozpočtem 
a nakoupenými hráči. My si chce-
me vystačit co nejvíce s vlastními 
odchovanci,“ říká trenér Antonín 
Veselý, který většinu svých borců 
zná od prvních hokejových krůč-
ků s bruslemi na nohách. Do týmu 
navíc zařazuje i mladé z Komety 
Úvoz. „Spolupráce s tímto klubem 
funguje, stejně jako počítáme do 
budoucna s dorostenci blanenského 
HC,“ plánuje. Hrazdíra souhlasí. 

„Registrace nám převedl prezident 
Král bez problémů, hraje u nás 
i jeho syn. Rázně odmítám, že by-
chom vytvořili nějaký truc klub, 
jak se nám někdo snažil podsouvat 
i v médiích,“ dodává. 

Cíle Dynamiters jsou pochopi-
telně skromnější. „Kádr je široký. 
I když máme několik zraněných, 
pořád je v kabině dost přes dvacet 
hráčů,“ líbí se Veselému, který se 
nebrání doplnění třeba i z řad star-
ších borců z Blanska. Jak se provoz 
klubu fi nancuje? „Je třeba jedno-
značně říct, že kluci hrají zadarmo, 
nic nedostávají ani trenéři. Za led 
ale musíme samozřejmě platit. Sle-
va s městem je domluvená, mělo 
by to začít brzy fungovat, slib tu je. 
HC má ledy dotované, my zatím ne. 
Pokud by tomu tak nebylo i u nás, 
hodně by nás to ničilo. Problém byl 
v tom, že jsme se o příspěvek přihlá-
sili pozdě, byl již rozdělený,“ vysvět-
luje Hrazdíra. Jeho svěřenci zatím 
v soutěži nehrají špatně. „Jsme hlav-
ně rádi, že se kluci udrželi u hokeje, 
který dělali od dětství,“ je spokojen 
trenér Veselý.  (bh)

Mladíci z Dynamiters 
podávají solidní výkony

Rozbouřené vody v okresním 
stolním tenisu

Blanensko a Boskovicko - Dne 24. září 2010 byl odvolán stávající výbor 
Regionálního svazu stolního tenisu (RSST) okresu Blansko v čele s předsedou 
ing. Švancarou. Důvodem bylo údajné nefungování v duchu stanov České 
asociace stolního tenisu (ČAST) a neřízení se jejími pravidly. Formulace je 
to velice obecná a lze pod ni skrýt mnohé. Nicméně skutečnost je zcela proza-
ická. Jako vždy jde až v první řadě o peníze. Protože co se týká počtu hráčů 
účastnících se dlouhodobých okresních soutěží, došlo někdy od roku 1999 
do roku 2007 k nárůstu členské základny z nějakých 150 hráčů na trojná-
sobek. Počet oddílů se zdvojnásobil. Počet jednotlivých družstev se zvedl ze 
třiceti na téměř osmdesát. Nevím o jiném okresu, který by se mohl prokázat 
obdobnými čísly. Kolik potu ukáplo z pracovníků krajského svazu nebo pří-
mo ústředí ČAST při zvedání počtů členské základny okresu Blansko a jaké 
si konkrétně nárokují zásluhy na uvedeném „vzpěračském“ výkonu, zůstává 
většině zainteresovaných dokonalou záhadou.

Bohužel kamenem úrazu či předmětem sváru se stalo 
převedení registrovaných soutěží na neregistrované v roce 
2008. Jako registrovaní hráči bychom z vybraných cca 85 
tisíc korun odevzdali krajskému svazu a ČAST dohroma-
dy cca 62 tisíc. Jako neregistrovaní hráči (vyjma mládeže a nejvyšší okresní 
soutěže) odevzdáváme vyšším složkám zhruba 20 tisíc. Zbytek lze použít pro 
potřeby našeho okresu, zejména mládeže. Dříve se nám z odevzdaných peněz 
vrátilo na okres zanedbatelné minimum. Krajský svaz k nám byl natolik, jak 
se říká, vstřícný, že se v roce 2006 neobtěžoval ani odpovědět na dotaz, který 
se týkal systému zpětného rozdělování dotací. I proto vzniklo v roce 2008 
Okresní sdružení stolního tenisu Blanenska (OSSTB), pod jehož hlavičkou se 
nyní konají všechny dlouhodobé soutěže vyjma té jedné nejvyšší okresní.

V takovémto rozpoložení a rozložení sil se 15. listopadu v Němčicích usku-
tečnila mimořádná volební konference RSST, jejíž součástí mělo být i zvole-
ní nového výkonného výboru. Dle výslovného požadavku zástupců ČAST na 
konferenci pánů Jiráska a Kleprlíka nesměli být do nového VV RSST zvoleni 
členové, jež fi gurují ve VV OSSTB, tedy v „konkurenční“ organizaci. 

I když názory na mnohé sporné věci ze strany zástupců oddílů okresu Blan-
sko versus zástupců kraje a ČAST byly diametrálně rozdílné, nakonec bylo 
dosaženo určitého kompromisu. Byl zvolen nový VV RSST, jehož členy se 
stali Zdeněk Křepela ze Zbraslavce, Jakub Pačinek z Boskovic, Milan Rich-
ter ze Žďárné a předsedou pak Zdeněk Sedlák z Boskovic. Pravomoci nové-
ho výkonného výboru a důvěra v něj vkládaná ze strany vyšších svazů jsou 
maximální. Bohužel až na jednu drobnost, kterou je nakládání s fi nančními 

prostředky. V tomto má nově zvolený VV poněkud svázané ruce. Starému VV 
se podařilo na účtu RSST nashromáždit téměř 100 tisíc korun díky několika-
leté nehonorované práci bývalých funkcionářů, díky pořádání mládežnických 
turnajů bez dotací pořadatelům těchto turnajů, díky evidenčním poplatkům 
neregistrovaných členů, z nichž bylo slíbeno starým VV platit zájemcům např. 
školení trenérů a školení rozhodčích. Přesto vyplatit nyní dle slibu starého VV 
cca 40 tisíc do oddílů, jimž se podařilo vychovat nemálo slušných mladých 
hráčů, cca 10 tisíc za téměř padesátku nově vyškolených rozhodčích a za 
desítku vyškolených trenérů mládeže a pořadatelům mládežnických turnajů 
cca 10 tisíc za tři sezony nedotované turnaje, bude zřejmě „proti duchu sta-
nov ČASTu“. Jak jinak si totiž vysvětlit neochotu krajského svazu ke zmiňo-
vaným výdajům? Ledaže by vyšší svazy razily koncepci rozvíjet stolní tenis 
v rámci šetření výdajů nejlépe bez trenérů, bez rozhodčích a bez mládeže. 
Nebo že by byl stolní tenis jen pro pár vyvolených a nejnižší okresní masové 
základně přísluší pouze role mouřenínů, jež musí pracovat (zdarma), platit 
(za to, že mohou pracovat) a mlčet (za to, že mohou pracovat i platit)?

Podotýkám v této souvislosti, že většina mládeže, které se podařilo s nema-
lými náklady a úsilím posunout na určitou výkonnostní úroveň, bude do konce 
letošního kalendářního kroku zaregistrována. Okresní mládežnické turnaje 

tak budou pořádány pod hlavičkou RSST a tudíž ČAST. Je 
pochopitelné, že ve stínu „morálního“ chování krajského 
svazu ve smyslu okleštěných pravomocí RSST při tvorbě 
rozpočtu působí chování OSSTB nesmírně „amorálně“. 

Ale budiž. Jestli nemá krajský svaz nic lepšího na práci, nač jim kazit radost 
a potěšení z dobře odvedeného díla? Závěrečné dva odstavce zprávy z voleb-
ní konference podepsané panem Jandou (předseda VV JmSST) a panem Šafa-
říkem (pověřený řízením za VV JmSST) cituji doslova: „Asi hlavní a důležitou 
složkou nového VV RSST Blansko je při současném přístupu odloučení od 
propojení se soutěžemi NEREG. Bude předložen návrh rozpisu pro sezonu 
2011/2012. Od nové sezony bude jakékoliv evidentní propojení s dlouhodobý-
mi soutěžemi NEREG v regionu Blansko NETOLEROVANÉ a oddíly se tímto 
budou vystavovat disciplinárním řízením vedoucí v konečné fázi až k mož-
nosti vyloučení ze soutěží ČAST. Na druhou stranu se VV pověřuje jedná-
ním s představiteli sdružení o možnosti opětovného propojení těchto soutěží 
a převedení zpět pod ČAST.“

No uznejte sami. Znáte lepší metodu sjednocení členské základny, než tu 
větší část pořádně nas….. a následně je získávat na svoji stranu? Přiznám 
se, že na pochopení tohoto počínání je moje IQ zcela nedostačující. V této 
souvislosti bych snad měl panu Šafaříkovi pouze poděkovat za to, že OSSTB 
zřejmě ještě mnoho dalších následných let nepocítí znatelný úbytek své člen-
ské základny. Nedělám to i proto, že mi to z jistých důvodů nečiní vůbec žádné 
potěšení. Vladimír Švancara, bývalý předseda VV RSST, 

 stávající předseda OSSTB

Jedovnice - V pořadí již 7. roč-
níku Mikulášského turnaje v hale 
jedovnické průmyslovky se zúčast-
nili bývalí hráči Spartaku ČKD 
Blansko pod hlavičkou Fiala Team. 
Oproti loňskému roku si blanen-
ští veteráni o jedno místo polepšili 
a skončili na druhém místě.

Zápasy přinesly jako již tradičně 
velmi zajímavou podívanou, u které 
se rozhodně nikdo nenudil. Blansko 
ve svém prvním zápase narazilo na 
exligové Drnovice, v jejichž kád-
ru nastoupilo několik hráčů, kteří 
pamatují druholigové zápasy těsně 
před postupem moravské vísky do 
nejvyšší soutěže, jako například 
Červinka, Švanda či Bula. I když 
Blanenští se svým sokem bojovali 
statečně, podlehli mu 0:3.

Porážka však tým nabudila a zby-
lá tři utkání Fiala Team s přehledem 
ovládl. Potěšila především výhra nad 
domácími Jedovnicemi v poměru 
4:1, které se každý rok dokáží proti 
Blansku vyhecovat k maximálnímu 
výkonu. Ještě před tím Blansko zdo-
lalo Velkou Bíteš 3:0 a v posledním 
zápase Říkovice 3:2.

O bezproblémový průběh akce se 
postaral hlavní organizátor Miro-

slav Beneš Turnaj bez ztráty kytič-
ky vyhrály Drnovice (12 bodů, 
skóre 17:2), druhé místo obsadilo 
Blansko (9 bodů, skóre 10:6), třetí 
místo patřilo Jedovnicím (6 bodů, 
skóre 6:9), čtvrté Velké Bíteši 
(3 body, skóre 3:9) a páté Říkovi-
cím (0 bod, skóre 2:13). V dresu 
Blanska se letos střelecky daři-
lo Pavlu Mášovi, který společně 
s René Šindelkou vstřelil tři branky. 
Blansku to však od druhého zápasu 

ladilo díky úsilí všech hráčů velmi 
dobře jako týmu a za svůj výkon si 
zaslouží pochvalu. „Smekám před 
kluky, potěšili mě všichni. Až na 
první zápas s Drnovicemi, na které 
jsme neměli, se nám dařilo a turnaj 
jsme si užili. Každý rok se na něho 
těšíme, protože si jednak zahraje-
me fotbal a také zavzpomínáme na 
časy již dávno minulé,“ pozname-
nal k akci organizátor starých pánů 
Stanislav Hasa.  (boh)

Blanenští byli druzí v Jedovnicích

Blanenš   staří páni. Horní řada zleva: René Šindelka, Alexandr Malits ml., 
Stanislav Hasa, Roman Šindelka, Pavel Máša, Jaromír Novák, Alexandr 
Malits st., Milan Zika. Dolní řada: Miloš Vašák, Jaroslav Málek, Petr Vaší-
ček, Roman Študent, Fran  šek Fiala, Richard Němec. Foto Boris Hasa

Memoriál vyhrál VyškovMemoriál vyhrál Vyškov

Turnaj. V sobotu 4. prosince pořádal Okresní fotbalový svaz Blansko ve 
sportovní hale v Blansku mezinárodní halový turnaj mladších dorosten-
ců pod hlavičkou Memoriálu Jiřího Vinklera. Vítězem se stalo družstvo 
OFS Vyškov před Trnavou a Spartou Brno. Svitávka, Blansko a Rájec-
Jestřebí se seřadily na šestém až osmém místě.  Foto Bohumil Hlaváček
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Výprava žáků FK APOS Blansko se 
vrátila z polské Legnice opět s mimo-
řádným úspěchem. Na tradičním 
halovém Mikulášském mezinárodním 
turnaji prohrála až ve fi nále s týmem 
Zaglebia Luby 2:0. Do té doby pro-
cházeli mladí fotbalisté turnajem bez 
inkasovaného gólu, Jan Matuška byl 
i proto vyhlášen nejlepším brankářem  
turnaje. Toho se zúčastnilo celkem 
čtyřiadvacet celků ze čtyř zemí, když 
kromě domácích Poláků a Blanen-
ských startovala i mužstva z Ukrajiny 
a Německa. „Kluci hráli výborně. Při-
znám se, že mi i ukápla slza nad tím, 
s jakým srdcem a nasazením bojovali. 
Udělali svému městu i klubu rozhod-
ně v zahraničí skvělé jméno,“ uvedl 
člen vedení výpravy Břetislav Stráž-
nický. (bh)

Ve Sportovní hale v Kunštátě pořádá 
družstvo žen TJ Sokol Drnovice v sobo-
tu 11. prosince od 8.30 hodin Mikuláš-
ský turnaj ve fotbale. Divákům se před-
staví pořádající Drnovice, Boskovice, 
Kunštát, Lažany, Ráječko, Doubravice 
a tým Nemakej.cz. Hraje se systémem 
každý s každým, závěr turnaje je naplá-
nován mezi 13. a 14. hodinu.  (zpr)

Boskovice přivezly stříbro 
Ostrava - Poslední listopadovou sobotu se v Ostravě konal již 31. ročník mis-

trovství České republiky ve stolním hokeji kategorie billiard-hockey - šprtec. 
Svými výkony po celou sezonu si účast na tomto vrcholném klání vybojovalo 
i šest boskovických hráčů v různých kategoriích.

V kategorii mladších žáků si nevedl špatně Jan Feruga. Až do závěrečného 
kola byl v boji o medaile, nakonec na něj zbyla ta nepopulární bramborová. Ve 
starších žácích se mezi fi nálovou osmičkou objevil Vojtěch David. Tento sice 
mladý ale už poměrně zkušený hráč však nedokázal své dovednosti prodat 
a obsadil konečné šesté místo. 

Dalšího, v současné době nejlepšího hráče Boskovic Jakuba Davida, bylo 
možno spatřit v bojích mezi juniory. Po trošku smolných výsledcích z úvodu tur-
naje se rozehrál ke skvělým výkonům a mocně dotahoval čelo tabulky. Nakonec 
nestačil pouze na Tomáše Fleišmana z Mostu a obsadil skvělou stříbrnou pozici. 
Zároveň zvítězil v celkovém pořadí Českého poháru v kategorii juniorů, což mu 
zajišťuje účast na mistrovství Evropy 2011 v ruském Petrohradě. 

V hlavní kategorii mužů měly Boskovice trojí zastoupení. Nejzkušenější 
Bohumil Feruga turnaj nezvládl a po porážce ve druhém kole od pozdějšího vítě-
ze turnaj morálně „zabalil“ a obsadil konečné 23. místo. To další dva Boskováci 
si vedli o mnoho lépe. Michal Odehnal i Vít Vondál se probojovali do elitní desít-
ky. První jmenovaný podlehl pozdějšímu fi nalistovi a úspěšnou cestou opravným 
pavoukem doputoval až na deváté místo. Vondál předvedl výkony ještě lepší. 
Obsadil konečné páté místo, nechybělo mnoho a zahrál si o medaile.  (fer,bh)
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