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Mezinárodní Memoriál Miroslava Krabičky mladších žáků má za sebou již jednatřicátý ročník

Trofej si letos odvezl tým z polské Legnice
Bohumil Hlaváček

Blansko - Již 31. ročník mezi-
národního turnaje mladších žáků 
v kopané s názvem Memoriál 
Miroslava Krabičky se uskutečnil 
v pátek a sobotu v Blansku na sta-
dionu na Mlýnské ulici. 

K tradičním účastníkům z Leg-
nice se letos přidali i chlapci 
z dalšího spřáteleného města 
Komárna. A právě Slováci se 

s Poláky se utkali ve fi nále za 
vypjaté atmosféry mezi hráči ale 
především vedením zahraničních 
výprav. Úspěšnější byli fotbalisté 
z Legnice, kteří vyhráli 4:0. Na 
třetí příčce skončili domácí z FK 
Blansko. Dalším malým stínem 
turnaje byly problémy s rozhod-
čími. Delegovaní z komise roz-
hodčích OFS Blansko se nedo-
stavili a pořadatelé byli nucení 
improvizovat. Ceny předali sta-

rosta Ivo Polák, místostarosta Jiří 
Crha, poslanec Lubomír Toufar 
a místopředseda klubu Břetislav 
Strážnický.

Výsledky, skupina A: FK 
Blansko – AFK Tišnov 2:0, AFK 
Tišnov – TJ Malá Haná Knínice 
0:1, Miedz Legnica – FK Blansko 
4:0, Miedz Legnica – TJ Malá 
Haná Knínice 6:0, FK Blansko 
– FK Blansko 2003 4:0, AFK 
Tišnov – FK Blansko 2003 1:0, 

Miedz Legnica - AFK Tišnov 3:0, 
FK Blansko – TJ Malá Haná Kní-
nice 0:0, TJ Malá Haná Knínice 
– FK Blansko 2003 0:0, Miedz 
Legnica – FK Blansko 2003 6:0. 
Pořadí: 1. Miedz Legnica, 2. FK 
Blansko, 3. AFK Tišnov, 4. TJ 
Malá Haná Knínice, 5. FK Blan-
sko 2003. 

Skupina B: Konfeks Legnica 
– KFC Komárno 0:3, FK Kunš-
tát – FC Svratka Brno 0:1, Výběr 
OFS Blansko – KFC Komárno 
0:2, Konfeks Legnica – FK Kunš-
tát 2:0, FC Svratka Brno – Výběr 
OFS Blansko 1:2, FK Kunštát – 
KFC Komárno 0:2, Konfeks Leg-
nica – FC Svratka Brno 1:1, FK 
Kunštát – Výběr OFS Blansko 
0:3, KFC Komárno – FC Svrat-
ka Brno 1:2, Konfeks Legnica – 

Výběr OFS Blansko 0:2. Pořadí: 
1. KFC Komárno, 2. Výběr OFS 

Blansko, 3. FC Svratka Brno, 4. 
Konfeks Legnica, 5. FK Kunštát.

Play off: AFK Tišnov – FC 
Svratka Brno 0:2, TJ Malá Haná 
Knínice – Konfeks Legnica 0:1, 

KFC Komárno – FK Blansko 
3:0, Miedz Legnica – Výběr OFS 
Blansko 2:0. O 9. a 10. místo: FK 
Blansko 2003 – FK Kunštát 0:2. 
O 7. a 8. místo: TJ Malá Haná 
Knínice – AFK Tišnov 3:0. O 5. a 
6. místo: FC Svratka Brno – Kon-
feks Legnica 3:0. O 3. a 4. místo: 
FK Blansko – Výběr OFS Blan-
sko 2:1. Finále: Miedz Legnica 
– KFC Komárno 4:0. 

Nejlepší hráč: Alexandr Rek 
(FK Blansko). Nejlepší brankář: 
Šimon Prus (Miedz Legnica). 
Nejlepší střelec: Patrik Korovaj-
ny (Miedz Legnica).
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Kutná Hora, Benešov - Těž-
ba stříbra ve středočeském krá-
lovském městě Kutná Hora už 
sice skončila, ale jednou do roka 
si lze cenné kovy vybojovat pod 
chrámem sv. Barbory na tratích 
pro horská kola.

Sobotní program patřil okruhu 
o délce 700 metrů, na kterém se 
zde premiérově uskutečnil závod 
ve sprintu. Po bedřichovském 
prvním mokrém a bahnitém dílu 
se na suchu a při přijatelných 
20° Celsia závodilo o poznání 
lépe. I proto se na start posta-
vilo celkem osm jezdců Mora-
vec teamu. A i když se přes síto 
kvalifikace dostali jen dva z 
nich, konečný výsledek přine-
sl naši první medaili závodního 
víkendu. Nejlépe si vedla troji-
ce Anna Zemánková hodnocená 
jako devátá, které postup uni-
kl o sedm setin sekundy. Mezi 
kadety jako poslední proklouzl 
do semifinále Dominik Prudek, 
aby v eliminační rozjížďce s dal-
šími třemi soupeři zlepšil svůj 
výsledek na 6. příčku. Nejdéle 
ze všech musela bojovat Tereza 
Obořilová v žákyních, z kvali-
fikace postupovala čtvrtým nej-
lepším časem, ze semifinálových 
rozjížděk postupovaly pouze dvě 
nejrychlejší, a to se Terce podaři-

lo. Závěrečné finále pak přineslo 
odměnu v podobě bronzu a tedy 
historicky druhé medaili pro tým 
v této disciplíně. Tu první zlatou 
získala Adéla Šafářová v Bedři-
chově, v Kutné Hoře však sprint 
vynechala.

Nedělní program olympijské-
ho cross country byl nabourán 
velkým počtem startujícího žac-
tva. Proto se na zkrácený okruh 
vydalo nejdříve 35 žákyň a mezi 
nimi Anna Zemánková, která 
zopakovala 15. místo z Teplic a 
čerstvá sobotní medailistka Tere-
za Obořilová, bojující i v neděli 
o stupně vítězů, ke kterým ji v 
cíli chybělo 18 sekund a obsadila 
5. místo, což je její letošní nej-
lepší výsledek. Tomáš Tlamka, 
Matěj Mazánek a Michal Šmí-
da se museli poprat s ještě větší 
přesilou. Celkem 65 žáků odstar-
tovalo na čtyři kola a dostat se 
do popředí znamenalo na trati se 
spoustou zatáček, výjezdů a sjez-
dů předjíždět a předjíždět. To se 
podařilo především Tomovi, kte-
rý startoval v hloubi pole, aby po 
náročných 24 minutách závodu 
dokončil jako 25. Nováček Matěj 
byl 41. a Michal pak na následu-
jící 42. příčce a bohužel si oba 
nepřipsali ani jeden bod do cel-
kového hodnocení.

Následující start patřil katego-
rii Expert a Master. Mezi muži 
máme dva zástupce, kteří se 
po dvou pohárových závodech 
pohybují v nejvyšších patrech 
hodnocení. Opět vyrovnané sou-
boje ve špičce, kdy v prvním ze 

tří kol jeli spolu na druhé příč-
ce, zbyla v cíli pro Petra Bořila 
bramborová medaile a pro Tomá-
še Tlamku páté místo. Posbírané 
body však v průběžném pořadí 
pasují Tomáše na druhou příčku 
a Petra na pátou.

Stejnou porci tří kol, tedy dva-
náct terénních kilometrů objeli i 
kadeti ve věku 15 a 16 let. Bez 
bodu, ale s nejlepším umístě-
ní se do rodného Protivanova 
vrací 42. Jan Šmída. Vyrovnané 
výsledky letos zajíždí Dominik 

Prudek – Teplice 11., Bedřichov 
12., Kutná Hora 11. – a věříme, 
že první desítka bude letos pro-
lomena. Další velký výkonnostní 
skok předvedl v Kutné Hoře mezi 
juniory Jirka Štěpaník, po výsled-
cích ve čtvrté desítce se blýskl 17. 
místem a zlepšil se i Patrik Kolář, 
po pěti kolech a 90 minutách jíz-
dy dokončil jako 25.

Po poledni startují ženské kate-
gorie. Nejdříve elitní ženy s vyni-
kajícími Polkami na čele závodu, 
mezi nimiž startovala i naše Eva 
Zemánková. Dvacáté místo i přes 
ztrátu dvou kol nese získávání 
zkušeností a také body do hod-
nocení kategorie týmů, ve kterém 
držíme pátou pozici s jedenáctkou 
bodujících závodníků. Tu největ-
ší porci bodů a především svoji 
zlatou sbírku rozšířila kadetka 
Adéla Šafářová. Po prvním kole 
sice projela se ztrátou 12 sekund 
na vedoucí Denisu Lukešovou ze 
Stupna, ve druhém ale už startov-
ní pole ovládla a zvítězila potřetí 
v řadě. Kamenitá a kořenová trať 
přinesla pro spoustu účastníku 
stopku v podobě defektu, který se 
nevyhnul ani další kadetce Věře 
Nezvedové. Naštěstí si tuto smů-
lu vybrala blízko cíle a tak, sice 
během vedle kola, dokončila jako 
21.  Moravec Team

Moravec Team úspěšný: Kutné Hory vydaly svůj poklad
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Věra Vencelová

Ústí nad Labem, Blansko - 
Jejím velkým snem bylo získat 
zlato z republikového šampio-
nátu. Tento sen se stal o víkendu 
skutečností. 

Řeč je o blanenské plavky-
ni Veronice Zamazalové, která 
se na třídenním mistrovství ČR 
dorostu v Ústí nad Labem před-
stavila ve výborné formě a stala 
se juniorskou mistryní republiky 
na trati padesát metrů prsa. Po 
loňském úspěchu, kdy přivezla 
z Plzně stříbrnou medaili, se letos 
na šampionátu v Ústí nad Labem 
dočkala zlata, a zajistila tak bla-
nenskému oddílu další nejlepší 
výsledek v celé jeho sedmdesá-
tileté historii. Vynikající výkon 
předvedla již v dopoledních 
rozplavbách a do odpoledního 
finále postoupila s nejrychlejším 
časem. Ve finále čas z rozplaveb 

ještě o něco vylepšila a v cíli za 
sebou nechala obě české junior-
ské reprezentantky, což vyvola-
lo velký údiv všech přítomných 
v bazénové hale. Svůj osobní 
čas srazila téměř o sekundu, a to 
je na tak krátké distanci velmi 
výrazné zlepšení. 

To však nebylo všechno. Daři-
lo se jí i na dvojnásobné trati, 
kde si po velkém boji s junior-
skými reprezentantkami a s tří-
vteřinovým osobním rekordem 
doplavala pro bronzovou medai-
li. Na dvoustovce prsa skončila 
těsně pod stupni vítězů. Suma 
sumárum famózní výsledky pro 
blanenskou juniorku. Veronika 
se v současné době připravuje 
pod vedením trenéra Miroslava 
Špačka stejně jako Petra Pokor-
ná, Hana Kopřivová a Michal 
Vencel, kteří se na šampionátu 
také představili. Desáté mís-
to v republice si zajistila Petra 

Pokorná na padesátce prsa, tři-
nácté Michal Vencel v kraulo-
vém padesátimetrovém sprintu 
a Hana Kopřivová doplavala na 

dvoustovce motýlek patnáctá. 
Stejnou sestavu ještě čeká za 
tři týdny mistrovství ČR Open 
v Praze Podolí.

Zamazalová je mistryní republiky
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Velký turnaj. Pod názvem „Boskovice dětem a rodinám“ se ve městě 
na začátku léta každoročně koná mezinárodní fotbalový turnaj dětí a 
mládeže. Letos se za velké účasti špičkových žákovských celků nejen 
z naší republiky uskutečnil již potřetí. Domácí skončili v kategoriích 
U12 i U10 shodně na osmém místě. V elitní kategorii U12 vyhráli žáč-
ci Zbrojovky Brno s boskovickým odchovancem Lukášem Vorlickým 
v sestavě. Foto adam.s


