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Jezdci z Moravce Benešov bojovali o tuly v Peci pod Sněžkou

Miloše Jarůška,
nového sekretáře OFS Blansko
Co nového přinese začínající sezona pro fotbalisty našeho
okresu?
Rád bych, aby se zlepšila komunikace
s oddíly. Co se týče systému soutěží, změna přišla v tom, že se hraje jen jedna IV. třída, u mládeže je vše při starém. Skončilo
béčko Boskovic jako takové, pod jeho hlavičkou ale bude ve čtyřce celek Valchova.
Do našich soutěží nadále nezasáhne Lomnice. Příliš nepracovala komise mládeže,
věřím, že se to zlepší, předsedu jsem již nakontaktoval. Její činnost dost
suploval sekretariát, měla by se pravidelně scházet, určit trenéry okresních výběrů.
Co se týče rozhodčích, jejich stav zůstal zhruba na stejném počtu. Na
Vyškovsko sice odešla pískat malá skupina, tři ukončili činnost. Přišlo
ale několik mladých, kteří by je měli nahradit. Okresní přebor by měl být
obsazen plným počtem sudích na každé utkání, o to se ale stará komise
rozhodčích, která funguje solidně.
(bh)

Šafářová první, Hlubinková druhá
Bohumil Hlaváček
Pec pod Sněžkou, Benešov O minulém víkendu se konalo
v Peci pod Sněžkou mistrovství
České republiky horských kol
v olympijské disciplíně cross
country a Moravec Benešov byl
opět u toho.
„Hned v prvním startu se potvrdila kvalita naší žákyně Adély
Šafářové, která si dojela pro svůj
první titul mistryně ČR, když
svým soupeřkám odjela hned od
startu a nedala jim prakticky šanci se k ní přiblížit,“ byl spokojen
trenér Martin Bezdíček.
Druhým závodníkem v ranním
startu byl Dominik Prudek, který
zajel letošní maximum a v závodě mu patřilo skvělé desáté místo.
Dalšími na řadě byli kadeti, Patrik

Kolář dvaadvacátý a Filip Koukal
na 29. místě. Ve společném startu
s nimi jeli ještě muži Expert, kde
Petr Bořil dojel na 14. místě.
Hned po těchto kategoriích šli
na start junioři. „Zde se naše zraky upírali k Adamu Sekaninovi
který rozjel závod na skvělém třetím místě, na kterém se pohyboval až do půlky závodu. Bohužel
od lepšího než šestého místa v cíli
ho připravily dva těžké pády, ale
i tak je jeho výkon povzbuzením
do dalších závodů. Adam ukázal,
že patří do absolutní české špičky
v kategorii,“ uznale pokyvoval
hlavou Bezdíček.
Sekaninův týmový kolega
Jakub Šafář dojel na solidním
14. místě. „Na jeho výkonu je
stále znát tréninkový výpadek
způsobený virózou, jelikož Jakub

má na to jezdit pravidelně v první
desítce,“ dodal trenér.
Na závěr účinkování Moravců
se představily juniorky, které již
v letošním roce získaly mistrovské
dresy ze silnice a dráhy. „Tajně
jsme doufali v další, ale bohužel
u Nikoly Hlubinkové se ve výkonu ještě projevily problémy
z Aše a i přes bojovnost dojela na
výborném druhém místě, které ji
zaručilo jak nominaci na Světový
pohár do Francie, tak i na mistrovství světa do Rakouska. Další naše
členka Markéta Parolková se bohužel závodem protrápila. Možná
na ni dolehla únava z dráhového
mistrovství a tak závod dokončila
na místě pátém,“ okomentoval závod Bezdíček.
Posledním želízkem na startu
byl benešovský odchovanec Ra-

dim Kovář v kategorii mužů pod
23 let. Ten sjížděl soupeře až k třetímu místu, ale bohužel defekt ho
poslal na konečné páté místo. I on
odjíždí na SP do Francie.
Ještě před sobotním programem se v pátek jely štafety. „Zde
jsme postavili to nejsilnější, co
jsme z Moravců mohli a to na
prvním úseku Radima Kováře,
na druhém Nikolu Hlubinkovou
a na závěrečném Adama Sekaninu.
Škoda smůly Adama, který dokázal štafetu z výborně rozjetého závodu z pátého místa dotáhnout na
kontakt k třetí štafetě, ale bohužel
přišel pád v nejtěžším sjezdu. I tak
nás přivezl na výborném čtvrtém
a zatím nejlepším místě ve štafetách. Naši ukázali, že se s nimi do
budoucna musí počítat,“ líbilo se
Martinu Bezdíčkovi.

Romana Tomášková nedojela, naději odplavil déšť a pád z prvního místa
Poznaň, Svatá Kateřina K dalšímu závodu motocyklového
Alpsko-Jadranského mistrovství
v polské Poznani jsme cestovali
s Romanou Tomáškovou s napjatým očekáváním, jak se v praxi
projeví technické úpravy motoru
Hondy, provedené po posledním
závodě v Mostu. Po náročné, téměř devítihodinové cestě jsme dojeli na poznaňský okruh, umístěný
v borovém háji, v těsné blízkosti
mezinárodního letiště. Samotná

trať je velmi pěkná, bohužel její
technické zázemí zdaleka neodpovídá standardům, na něž jsme
zvyklí z jiných, zejména našich
automotodromů.
Po krátkém odpočinku jsme
začali s přípravou na páteční volné treninky, ve kterých se Romana seznamovala s charakterem
dráhy. S každým absolvovaným
okruhem zkracovala své časy, což
bylo znamením toho, že jak ona,
tak i její stroj jsou v dobré kondici

a to i přes velmi horké počasí, kdy
teploměr ukazoval přes 30 stupňů.
Potvrdilo se to i v sobotní kvalifikaci, ve které zajela třetí nejlepší
čas, který znamenal start z první
řady nedělního závodu a to nás
naplňovalo oprávněnou nadějí na
velmi dobrý výsledek. Zvláště,
když se tentokrát v Polsku sešla
poněkud slabší konkurence jejích
soupeřů.
Bohužel sobotní večerní bouře
přešla v nedělní vytrvalý déšť, kte-

rý silně naboural náš optimismus.
Pro Romču to znamenalo teprve
druhý start na vodě v její krátké kariéře. Samotný start jí však
vyšel skvěle. Navíc, její největší
soupeřka a druhá dívka ve startovním poli, zkušená Slovenka Jakubičková tentokrát neudržela nervy
na uzdě a za svůj předčasný start
byla potrestána nuceným průjezdem boxovou uličkou, ke kterému
zajela z vedoucí pozice ve třetím
kole závodu, vypsaného na devět

kol. To už Romana převzala vedení a strojovým tempem zvyšovala
náskok před svými soupeři až na
hodnotu tři a půl sekundy.
Sledovali jsme její jízdu se zatajeným dechem. S ubývajícím
počtem kol se začalo schylovat
k obrovskému úspěchu. Bohužel
i v tomto sportu platí, že závod
končí až průjezdem pod cílovou
šachovnicí. V sedmém kole jsme
na žluto-oranžovou Hondu a její
průjezd cílovou rovinkou čekali

marně... V jedné z pravotočivých
zatáček přehnala Romana náklon
a poroučela se k zemi. Sen o vítězství se rázem rozplynul. Ale i takový umí být sport, ten motoristický
nevyjímaje. Hlavní je, že z havárie
vyšla Romča naprosto nezraněna
a ač ji ztráta důležitých bodů do
celkové klasifikace velice mrzela,
už se těší na závod, který se pojede
na slavném maďarském Hungaroringu začátkem září.
Vladimír Jirůšek

RŴğēĴ
* Cyklista Adam Sekanina z Moravce Benešov se stal mistrem ČR v časovce družstev. Zlatou medaili v závodě juniorů na 50 kilometrů v Račicích vybojovalo kvarteto Šimon Adámek, Radovan Doležal (oba Kovo
Praha), Adam Sekanina (Moravec Merida) a Michal Schlegel (Favorit
Brno). Rovinatou trať zdolalo za 1:02:11.
* Ke změně došlo na postu fotbalového trenéra TJ Sloup. Davida Jarůška po dvou druhých místech v okresním přeboru výbor odvolal, na jeho
místě bude od nové sezony působit jako hrající kouč Libor Škvarenina.
* Ve fotbalové přípravě zvítězilo blanenské béčko na hřišti Lipůvky 3:5,
Lipovec porazil na domácím hřišti Sloup 5:2.
* Organizátoři Půlmaratonu Moravským krasem, který se koná v Blansku 2.září, oznámili, že původní kapacita startujících byla vyčerpána. Po
technické poradě se však rozhodli, že ji navýší o 100 startovních čísel na
konečných 900 běžců. Po naplnění již bude možnost se registrovat pouze
na běh městem (2,4 km).
(bh)

Nobica Cup. Na již tradičním prázdninovém turnaji starých pánů v Boskovicích byly letos nejúspěšnější Svitavy, domácím patřilo tře místo.
Foto Luboš Sušil * Červenka Beach. Stále populárnější beach volejbal se představil na boskovickém koupališ . Vítězem turnaje se stala dvojice
Tomáš Procházka, David Bílý. Foto Luboš Sušil

Michal Kugler: Chceme David Bednář má za sebou
hrát atrak vně pro diváky druholigovou premiéru
Bohumil Hlaváček
Blansko - Blansku těsně na jaře
utekl postup do divize. Po krátké
pauze je tým zpět na startovní
čáře. Znovu fotbalisty připravuje
ambiciozní Michal Kugler, který
je na nastávající sezonu natěšen.

Nebudeme se již vracet ke
skončené sezoně. Bude cíl, tedy
postup, stejný?
Když budeme všichni táhnout
za jeden provaz, proč ne? I když
úroveň soutěže bude podle mne
ještě vyšší než loni. Podle všeho
došel finanční dech Kyjovu, jsou
tady ale jiné celky. Třeba Sparta,
Moravský Krumlov, někdo se ob-

jeví. Uvidíme. Věřím, že jsme ale
ve hře, příprava byla kvalitní.
Nepřijdou zase ztráty se slabšími soupeři?
Myslím, že jsme již zkušenější. Odešli nám sice silní hráči ze
základu, myslím však, že náhrady
tady adekvátní jsou. Velice dobře
se jeví i kluci, co přišli
z dorostu, z Rakouska
zase Kolář a Mokrý.
Hra v přípravě se mi
líbila.
V nedokončeném
zápase pro divizním
Tasovicím to tak bylo
podle všech přihlížejících…
My hrajeme vždycky lépe proti kvalitnímu týmu, který chce
hrát fotbal. Krajský
přebor je jiný, většina
celků proti nám hraje
zataženě. Ne každý si
to s námi rozdá na férovku.
Kádr je uzavřen, berme ho
post po postu…
V bráně máme vlastní talentované odchovance. Mladíci Juran
a Němec snad dají zapomenout
na doby, kdy byly na tomto místě
problémy. Napravo by měl hrát
kapitán Bubeníček, což je na
tomto postu nejlepší hráč soutěže.
Z dorostu je v záloze Zavoral. Na

stopery máme matadora Mašku
a mladé Maráka a Šplíchala. Druhý z nich se může klidně vysunout na štítového záložníka. Marák bude moc dobrý. Na druhém
beku Šíp či Jarůšek, ten může i do
zálohy. Tam máme připraveny
Zouhara, Koláře, ofenzivní kraje
Šenka a Doležela, Beneše. Dopředu Trtílek, Pernica, Oulehla.
Univerzálem je Sedláček, který
může naskočit skoro kamkoliv,
dařilo se i Vašákovi a Cupalovi.
V dorostu jsou připraveni Michalík či Vágner.
Jak se těšíš na premiéru pro
Boskovicím?
Věříme si na ně. Připraven
bude kvalitní trávník, moc se na
něho těšíme. Snad přijde hodně
fanoušků.

Bohumil Hlaváček
Blansko - V neděli nastoupil
tým HFK Olomouc ve své druholigové premiéře na hřišti Znojma.
Nechyběl u toho v jeho dresu blanenský odchovanec David Bednář. Zápas skončil bez branek.
Těšil jsi se na premiéru?
Určitě. Je to zase velký posun
v mé kariéře. Kromě prvního přáteláku
jsem celou přípravu
odehrál v základní sestavě. Doufám, že v ní
zůstanu co nejdéle.

Bude tedy hrát Blansko nadále atraktivním ofenzivním
stylem?
Určitě. My tak hrajeme vždy,
zataženou obranu kluky vůbec
neučím, to není můj styl. Musí
padat branky. Lepší výsledek 4:3
než 1:0.

Loni jsi měl spíše defenzivní úkoly.
Bude tak tomu i nadále?
Trochu se to změnilo. Přišli noví hráči
a já se teď posouvám
doleva a při systému
4-3-3 hraju takové
levé křídlo. To se mi
líbí určitě víc, jsem
odjakživa spíš ofenzivní typ.

Mají si tedy lidé najít cestu na
kopanou?
Ti, co nás podporovali, tak budou doufám činit i nadále a doufám, že jich bude přibývat. Uděláme vše pro to, abychom jim dělali
radost.

Jaké cíle si kladete?
Máme za úkol se
nepohybovat v sestupových vodách a hrát
atraktivně pro diváky.
Byl bych špatný patri-

ot, kdybych tomu nevěřil. Myslím, že můžeme hrát se všemi.
Sice náš kádr je trochu užší, ale
pokud se nám budou vyhýbat zranění, mohlo by to jít. Myslím, že
do desátého místa bychom měli
v pohodě být.
Posílili jste dostatečně?
Ano. Přišel David Kobylík, který hrál v Polsku, v Německu, za

Sigmu, přinesl do mužstva klid,
výborný je mladý Matěj Biolek,
který odmítl nabídky ze zahraničí
a šel k nám. Ze Sigmy pak nadějný stoper Ondřej Murín.
Kromě hraní v Olomouci děláš
asistenta trenéra staršího dorostu v Blansku. Nehádá se to?
Daří se to skloubit. Na tréninky
chodím, jak můžu, trenér Stupka
to chápe. Teď už to
v Olomouci nebude
tak horké, myslím, že
to sladíme.
Kdo z tvých svěřenců může v budoucnu posílit blanenské
áčko?
Gólman Filip Němec, Dominik Michalík, Alda Vágner,
další kluci přichází
z mladšího dorostu.
O budoucnost strach
mít nemusíme.
Jak vidíš šance
Blanska na divizi?
Nedokážu to říct.
Nevím přesně, jak se
trenéru Kuglerovi podařilo nahradit odcházející hráče. Hrát jsem
je v přípravě osobně
neviděl, takže se mi
to těžko hodnotí. Ale
je to určitě v jejich
silách.

