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Memoriál Dana Němce se konal po šestnácté. Konec fotbalového podzimu se opět v hale vydařil

Zrcadlo Team jasně dominoval v Blansku
Bohumil Hlaváček

Blansko - Memoriál Dana 
Němce se konal v hale na Údolní 
ulici již po šestnácté. Halový tur-
naj měl opět vysokou úroveň. 

„Je to taková dobrá tečka za 
podzimní sezónou,“ řekl mimo 
jiné předseda Olympie Ráječ-
ko Marcel Mokrý. Jeho tým ale 
tentokrát na výraznější umístění 
nedosáhl. Naopak se do finále 
překvapivě dostal celek Bořito-
va. Nutno dodat, že ale výraz-
ně posílený hráči, kteří k němu 
kmenově nepatří. Registrační 
průkazy se nepředkládaly, turnaj 
měl deklarovaný neoficiální cha-
rakter. Možná i proto tentokrát 
jednoznačně vyhrál výběr Zrca-
dlo Team, tradičně sestavovaný 
naší sportovní redakcí. I přes 
absenci hráčů z Boskovic, kteří 
vybojovali cenný postup na re-
publikové finále v malé kopané, 
podali oslovení vynikající týmo-
vý výkon a bez ztráty kytičky 
dodali do redakční vitríny cen-
nou trofej. Filosofií tohoto týmu 
není sbírat poháry, ale představit 
fotbalisty z regionu, kteří by si 
jinak spolu nezahráli a předsta-
vit jejich umění divákům. To se 
letos beze zbytku povedlo. 

A jak turnaj organizovaný 
FK Blansko a rodinou Němco-
vou, pod záštitou místostarosta 
Blanska Jiřího Crhy a mediální 
patronací Zrcadla a za příslušné 
podpory sponzorů probíhal? 

Pátek vpodvečer přišlo hned 
v úvodu překvapení, když pořá-
dající Blansko podlehlo posílené-
mu Bořitovu. Následovala remí-
za rivalů Rájce a Ráječka a jas-
ná výhra Zrcadla nad  obhájcem 

trofeje z Černé Hory. Na ranní 
start se lépe vyspali Rakušané 
z Mürzzuschlagu, Morenda byla 
početně i fyzicky slabší. Blansko 
se pak probralo a otočilo dvou-
brankové vedení Legnice. Bo-
řitov naznačil výhrou nad Rá-
ječkem vysoké ambice. Po další 
jasné výhře Zrcadla nad druhým 
týmem z Legnice a remíze Černé 
Hory s Mürzzuschlagem násle-
dovalo slavnostní zahájení s ná-
stupem týmů.

Ráječtí pak udělali rozhodující 
krok do semifinále výhrou nad 
Poláky, to se naopak nepovedlo 
domácím, kteří se s Olympií ro-
zešli bez branek. Moravská Sla-
via následně zpečetila svoje pod-
cenění turnaje prohrou s Legnicí, 
Zrcadlo Team naopak potvrdil 
postup. To se v dalším zápase 
povedlo i Bořitovu. Blansko pak 
podtrhlo svůj nevýrazný výkon 
neúspěchem s Rájcem. V dalších 
dvou utkáních se potvrdila role 
favoritů, ve třetím Olympia ne-
uspěla s dobře hrajícími Poláky. 
Zrcadlo bez problémů přejelo 
unavenou Morendu. V zápase 
o první místo ve skupině potře-
bovali Ráječtí vyhrát, Bořitov 
však potřebnou remízu vybojo-
val. O postup hráli i Rakušané 
s Poláky, druzí jmenovaní uspěli. 
Zápas Moravské Slavie s Černou 
Horu byl již jen do počtu.

Semifinálové duely. Zrcadlo 
Team s Rájcem vedl již 2:0, 
snaha soupeře o zvrat vyšla na-
prázdno. Bořitov do finále po-
stoupil jakoby symbolicky gó-
lem Libora Němce, bratra před 
šestnácti lety zemřelého Dana. 
O páté místo Blansko partnerský 
Mürzzuschlag přehrálo, úspšnej-

ší byl i tým Rájce-Jestřebí pro-
ti vodařům z Legnice. Zrcadlo 
Team ve finále vedl již 3:0 a zdá-
lo se být rozhodnuto. Bořitovští 
se však zvedli a dostali se až na 
kontakt. David Bednář se poté 
dvakrát prosadil brankově a bylo 
rozhodnuto.

Výsledky
Blansko – Bořitov 0:2, Fojt, 

Bezděk. Ráječko – Rájec-Jes-
třebí 1:1, Sehnal V. – Málek. Zr-
cadlo Team – Černá Hora 6:1, 
Pernica, Bárta 2, Kleveta, Vor-
lický – Koupý. Mürzzuschlag 
– MS Brno 3:2, vlastní 2, Kliče-
vič – Macík, Vejmělek. Konfeks 
Legnica – Blansko 2:3, Halocha 
2 – Pokorný 2, Hanzl. Bořitov 
– Ráječko 2:1, Doležel, vlast-
ní – Žurek. Wodociagi Legnica 
– Zrcadlo Team 1:5, Dominiak 
– Pernica, Bárta 2, vlastní. Čer-
ná Hora – Mürzzuschlag 1:1, 
Mazal – Hausch. Rájec-Jestřebí 
– Konfeks Legnica 2:0, Málek, 
Štrof. Ráječko – Blansko 0:0. 
MS Brno – Wodociagi Legnica 

0:1, Dutkousic. Mürzzuschlag 
– Zrcadlo Team 1:3, Krizma-
nic – Šplíchal, Pernica, Španěl. 
Konfeks Legnica – Bořitov 0:1, 
Němec. Blansko – Rájec-Jes-
třebí 0:1, Málek. Wodociagi 
Legnica – Černá Hora 2:1, Ku-
sodski 2 – Honsnejman. Zrcadlo 
Team – MS Brno 6:0, Španěl 
2, Bárta, Bednář, Kleveta, Cr-
hák. Ráječko – Konfeks Leg-
nica 1:2, Žurek – Szymaniuk 
2. Rájec-Jestřebí – Bořitov 
1:1, Farník – Doležel. Mürz-
zuschlag – Wodociagi Legnica 

0:2, Kusodski 2. MS Brno – 
Černá Hora 2:1, Černý, Macík 
– Širůček. Semifinále: Zrcadlo 
Team – Rájec-Jestřebí 2:1, 
Pernica, Kleveta – Málek. Boři-
tov – Wodocniagi Legnica 1:0, 
Němec. Utkání o 5. - 6. místo: 
Blansko – Mürzzuschlag 3:0, 
Pokorný 2, Gromský. Utkání 
o 3. - 4. místo: Rájec-Jestřebí – 
Wodociagi Legnica 2:1, Málek 
2 – Kusodski. Finále: Zrcadlo 
Team – Bořitov 5:2, Bednář 2, 
Kleveta, Bárta, Španěl – Němec, 
Klimeš.

Zrcadlo Team.  Foto archivZrcadlo Team.  Foto archiv

Zrcadlo Team 2013: Aleš Slanina, David Bednář, Petr Crhák, Tomáš Kleveta, Marek Pernica, Jiří Vor-
lický, Ondřej Španěl, Vlasimil Bárta, Jakub Šplíchal.

David Bednář: Je to výborné. Neztratili jsme ani bod, dobrý. Já poprvé za Zrcadlo Team. Moc se mi 
ten turnaj líbí. Fakt mne to bavilo hrát s kluky, kteří to umí. I kdychom nevyhráli, nevadilo by mi to, ale 
takhle je to samozřejmě lepší.

Aleš Slanina: Loni jsme byli nejlepší, ale skončili třetí. Letos se to už povedlo. Takže se mi to samo-
zřejmě líbí. Bál jsem se trochu, je to problém naskočit, když jsem nechytal. Nádhera hrát s takovou 
partou kluků. 

Petr Crhák: Asi jsem za Zrcadlo Team hrál pokaždé, tedy možná pošesté? Jsem velice rád za vítězství. 
Výborný tým lidí, které fotbal baví, to nemá chybu. 

Nejlepší brankář: Aleš Slanina (Zrcadlo Team)

Nejlepší střelec: Marek Pernica (Zrcadlo Team)

Nejlepší hráč: Jaroslav Málek (Rájec-Jestřebí)
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