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Bikeři z Moravce vezou z mistrovství republiky dvě medaile 

Kovář stříbro, Hlubinková bronz

pozvánka na fotbal
POHÁR ČMFS, 1. KOLO

Sobota 25. 7. v 17 hod. v Šošůvce

BLANSKO - BŘECLAV
Neděle 26. 7. v 10.30 hod. v Boskovicích

BOSKOVICE -PROTIVANOV

Otazníky kolem Martina Sehnala?
Zůstávám dál v Blansku, odpovídá

aktuálněaktuálně

INZERCE

ZNAČKOVÁ PRODEJNA
PIVOVARU ČERNÁ HORA

Nádražní 6, Blansko (na hlavním nádraží)

Otevírací doba:
Po-So 5.00-17.00 hod.

Těšíme se 
na Vaší návštěvu

Kompletní sortiment výrobků Pivovaru Černá Hora.
- plnění 5-ti litrových soudků
- půjčování párty píp a chladících zařízení
- prodej 10, 20, 30 i 50 litrových sudů piva
- prodej limonád ve skleněných a PET lahvích
- pivní pálenka
- reklamní předměty, doplňkové zboží
- noviny, cigarety, cukrovinky

Objednávky na tel.: +420 776 353 396
E-mail: vzorkovkablansko@seznam.cz

Od 24. 7. 2009nově otevřena

INZERCE

Blansko - Kanonýr. Jinak se 
o Martinu Sehnalovi nemluví. 
Dokázal to v krajském přeboru, 
divizi i moravskoslezské lize. 
Hodně se proto spekulovalo 
o tom, jestli si jeho služby do-
káže blanenský klub po návratu 
z MSFL do divize udržet. „Ne-
vidím důvod, proč něco měnit,“ 
usmívá se nejlepší fotbalista 
okresu podle odborné i laické 
veřejnosti. Jak to bude s jeho 
pověstnou ne zrovna nejlepší 
tréninkovou morálkou z důvo-
du jeho vytíženosti? Uvidí se. 
Trenér Vašíček s ní samozřejmě 
spokojen není, na druhou stranu 
respektuje nesporné kvality hrá-
če. Sehnal ale dál chce pracovat 
intenzivně ve své fi rmě, pískat 
nižší soutěže, i v zimě hrát ho-
kej, či pomáhat hasičů v obci, 
jak přiznal.  (bh)

Smůla. Premiéra v přípravě proti brněnské juniorce Martinu Se-
hnalovi nevyšla. Výron kotníku a těsně před koncem musel nuceně 
střídat. Foto Bohumil Hlaváček
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PIVOVAR PIVOVAR 
ČERNÁ HORA ČERNÁ HORA 

V PÁTEK 

24. ČERVENCE 

VE 13.00 HODIN

OTEVÍRÁ 

ZNAČKOVOU 
PRODEJNU 

V BLANSKU NA 
HLAVNÍM NÁDRAŽÍ. 

PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI 
POTEČE PIVO 

ZDARMA PROUDEM 
A OČEKÁVÁME 

MAJITELE PIVOVARU 
ČERNÁ HORA A 

STAROSTKU BLANSKA. 
K POSLECHU ZAHRAJE 
HELIGONKA A ZAZPÍVÁ 

VESELÁ DVOJKA.

PIVOVAR PIVOVAR 
ČERNÁ HORAČERNÁ HORA

O situaci v boskovickém 
klubu se „drbe“ především 
hodně na jeho webu, mezi fa-
noušky je neklid. Asi to bude, 
jak jinak, o penězích. Prezident 
klubu Pavel Holcner se pojmu 
krizová situace nebrání. Disku-
se byly podle něho ve výboru 
hodně bouřlivé. 

Výsledkem je stanovisko, 
které si může každý právě na 
internetových stránkách pře-
číst. Nakonec je zřejmé, že 
právě mládež bude mít v Bo-
skovicích možná zelenou. Ale 
otazníky zůstávají. Jiří Vorlic-
ký, ikona boskovické kopané, 
který ale právě přípravky měl 
na starost, odstoupil z výboru. 

„Dozvěděl jsem se nesrov-
nalosti v hospodaření klubu. 
Budu u dětí dál, pravděpodob-
ně se vše, doufám, vysvětlí,“ 
věří. Ale jak bude vypadat 
kádr áčka? To je zatím otazník. 
Žádný z kompetentních činite-
lů klubu nebyl zatím schopen 
odpovědět. K „rakouskému“ 
Lukáši Martínkovi přibyl do 
stejného angažmá Havlíček. 
Odešli mimo jiné i brankář 
Švéda, jedna z hlavních opor, 
Kašpar, Cetkovský, Dostál, 
Müller. Do Kunštátu se vrací 
Vladan Horák. Zůstala základ-
ní kostra kolem Vykoukala, 
Martínka, Preče, Janíčka, Pav-
la a dalších. Neodešel překva-
pivě Ošlejšek. 

„Když se nám budou vyhýbat 
zranění, věřím, že kádr nebude 
horší než v uplynulé sezóně. 
Budou muset pomoci mladí, 
naštěstí máme kde brát,“ za-
myslel se Josef Vykoukal. Udr-
žení divize se ale nebojí, zvláš-
tě když trenér Radim Weisser 
zůstává  (bh)

* Blanenská atletka Jana 
Sotáková si v uplynulém týd-
nu vylepšila osobní rekord ve 
skoku dalekém na výborných 
569 centimetrů a posunula 
se na druhé místo v letošních 
českých tabulkách. Dařilo se 
jí rovněž v hodu oštěpem, své 
tradičně slabé vícebojařské 
disciplíně, kde si polepšila na 
27,06 metrů. „To jí vyšlo,“ po-
těšilo trenéra Jiřího Ošlejška, 
který měl radost i z pokusu 
10,26 v kouli. Když na dalším 
mítinku dala stovku za 12,70 
a dvojnásobnou trať za 25,70, 
netajil rovněž spokojenost. 
„Dvoustovku vyhrála s obrov-
ským náskokem,“ uvedl její 
kouč.  

* Osmý ročník turnaje v malé 
kopané v Karolíně o Karlův 
pohár měl v sobotu zpočátku 
bezproblémový průběh. Zápa-
sy ve skupinách byly odehrány 
a všichni se těšili na vyřazova-
cí část. Diváci ani hráči se ho 
však nedočkali, zasáhla neče-
kaně příroda. Bouřka s průtrží 
mračen přinutila pořadatele 
k tomu, že se zbytek kvůli ne-
způsobilému terénu „odkopal“ 
jen penaltami. V nich byl nej-
úspěšnější pořádající KANAP 
před celkem Hokejky Blansko. 
Třetí skončily Červánky Rájec 
před mužstvem FOFO Štěpá-
nek. 

* Počasí zhatilo rovněž osla-
vy sedmdesátého výročí rudic-
ké kopané. Sobotní program 
byl v odpoledních hodinách 
zrušen z podobných důvodů 
jako v Karolíně. Dlouho oče-
kávaný zápas se starou gardou 
mistrovské Zbrojovky Brno 
byl odložen, o náhradním ter-
mínu se jedná. (bh)

Pavel Šmerda
Martin Bezdíček

Karlovy Vary, Benešov - 
O víkendu se v Karlových Va-
rech konalo mistrovství České 
republiky v cross country na 
horských kolech. Ve startovním 
poli nemohli chybět samozřej-
mě ani jezdci stáje Moravec Be-
nešov. A vedli si skvěle. Domů 
vezou zásluhou Radima Kováře 
a Nikoly Hlubinkové dvě me-
daile. 

Závodní víkend začal pro 
Moravec již v pátek, kde byly 
na pořadu štafety týmů. Druž-
stvo ve složení Radim Kovář, 

Nikola Hlubinková, doplněné 
o jezdce brněnského profesio-
nálního týmu Jana Jobánka, do-
jelo v konkurenci čtrnácti týmů 
na pátém místě. Závod vyhrála 
Česká spořitelna v čele z Tere-
zou Huříkovou.

Po nočních bouřkách se v so-
botu mistrovská trať změnila 
v koupaliště. Program zahájil 
v kategorii žáků Adam Se-
kanina, který projel cílem na 
pěkném dvanáctém místě. Poté 
nastoupil na start Radim Kovář. 
Medailové očekávání mladý 
jezdec naplnil a vyjel si pro něj 
a tým historickou medaili s ná-
dechem stříbra. Ve stejnou ho-

dinu startovali ještě muži Open, 
kde Michal Vyroubal skončil 
na kvalitní desáté příčce, Petr 
Bořil na třináctém místě. Věč-
ný smolař David Malý opět po 
pádu nedokončil. Mezi juniory 
se představil Radek Barák, kte-
rý dojel na 37. příčce, a Michal 
Vašíček na 40. příčce. 

V kategorii kadetek potvrdi-
la svoje kvality na promáčené 
trati Nikola Hlubinková a vy-
bojovala bronzovou medaili. 
Do závodu ještě zasáhly Tereza 
Tlamková a Markéta Parolková, 
které po pomalejším začátku 

začaly sjíždět soupeřky a nako-
nec obsadily solidní umístění. 
Tereza sedmou a Markéta devá-
tou příčku. Mezi juniorkami se 
představila Eva Zemánková. Při 
své mistrovské premiéře dojela 
po pádu na pěkném sedmém 
místě. 

Kompletní tým Moravce 
můžete povzbudit v sobotu ve 
Valchově, poté odjíždí Adam 
Sekanina, Radim Kovář, Ni-
kola Hlubinková, Markéta Pa-
rolková a Tereza Tlamková na 
silniční mistrovství republiky 
do Chebu. 

Bronz. Talentovaná bikerka Nikola Hlubinková si o víkendu do 
řady svých úspěchů přidala bronz z MČR.  Foto Martin Bezdíček

Druhé místo. Radim Kovář vystoupil v Karlových Varech na druhý 
nejvyšší stupínek.  Foto Martin Bezdíček


