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Blansko - Před fi nálovým 
utkáním jsme si popovídali 
s Milanem Stryou, jedním z roz-
hodčích. „Vysoká úroveň turna-
je. Především díky Brnu a Zrca-
dlo Teamu. Po zásluze hrají tato 
mužstva ve fi nále. Blansku turnaj 
nevyšel, překvapilo jeho béčko. 
Hrálo výborně. Škoda, že chybě-
li tradiční účastníci jako Bystrc 
a Boskovice. Přidali by na kvali-
tě. Je před závěrečným utkáním. 
Myslím, že Zrcadlo vyhraje. 
Má výborně poskládanou sesta-
vu, bude to určitě pěkný zápas. 
Rozhodne podle mne psychika, 
zkušenost hráčů z okresního vý-
běru,“ uvedl.  (bh)

Zrcadlo Team si zasloužil vyhrát

Jak chutná rakouský chlebíček?
Blansko - V barvách Zrcadlo 

Teamu se na Memoriálu Dana 
Němce představili hned tři le-
gionáři, kteří působili na pod-
zim v rakouských fotbalových 
soutěžích. „Našemu celku se 
daří,“ pokyvuje hlavou nejstar-
ší z nich Petr Crhák. Jeho tým 
je na čtvrtém místě. „Dalo by 
se to úrovní přirovnat k našim 
krajským soutěžím. Některé zá-
pasy k přeboru, jiné k I.B třídě,“ 
přemýšlí. Jak přiznal, únavné je 
cestování. „Jezdím tam teď sám, 
to je negativní stránka. Jenom na 
zápasy, naštěstí. Zatím hodlám 
pokračovat,“ připouští. Finanční 
podmínky? „To se neříká,“ smě-
je se. Ale jak dodává, jsou pení-
ze hlavní motivací. „Kdo říká, že 
ne, lže,“ konstatuje Crhák.

V Rakousku působí druhým 
rokem Jan Havlíček, změnil 
pouze klub. „Loni jsme hráli 
o záchranu, tentokrát jsme ko-
lem osmého místa. Hrajeme 
stejnou soutěž jako Peťa, jenom 
v jiném kraji. Jezdíme tam tady 
s Lukášem Martínkem, ve dvou 
se to lépe táhne,“ ukazuje na par-
ťáka sedícího vedle sebe. Oba 
na Memoriálu patřili k oporám 
týmu. Havlíček byl vyhlášen 
nejužitečnějším hráčem turna-
je, Martínek nejlepším hráčem 
mužstva. „V Rakousku jsem 
spokojený, rád bych pokračo-
val,“ tvrdí Havlíček. Možnost, 
že by ale na jaře působil v Blan-
sku, kde ho trenér Zbořil zkouší, 
nevylučuje. „Rád bych si určitě 
ještě zahrál v české kvalitní sou-

těži, toto by byla cesta. Blansko 
mne ale zatím ofi ciálně neoslo-
vilo,“ prozrazuje. 

Lukáš Martínek, do třetice 
rakouský legionář. „Nedaří se 
nám doma. Herně mne to ni-
jak zvlášť neuspokojuje, jezdit 
tam se ale vyplatí,“ říká. Ani 
on ale nechce odměnu prozra-
dit. „Jezdíme tam, abychom 
se naučili němčinu,“ odbíhá se 
smíchem od tématu Havlíček. 
Na tréninky musí jezdit jednou 
za čtrnáct dní. „Vyhovuje nám 
to, líbí se nám tam,“ shodují 
se oba. Za příležitost zahrát 
si za Zrcadlo Team jsou rádi. 
„Nebyli bychom rádi, aby na 
nás lidi na okrese zapomněli, 
děkujeme za pozvání,“ dodává 
Martínek.  (bh)

Polská družina skončila na třetím místě
Blansko - Nejpříjemnějším 

překvapením turnaje se stali hrá-
či z Legnice. Původně avizova-
ný výběr městské policie oprav-
du přijel, byl však notně posílen 
pravověrnými fotbalisty místní-
ho druholigového celku. A dosá-
hl na bronz, ve skupině potup-
ně vypráskal i slátané domácí 
áčko. Vedoucí delegace Henrik 
Zdanowicz, který je v Blansku 
tak trochu jako doma, mohl být 
spokojen. Popovídali jsme si ale 
o něčem jiném. O situaci v pol-
ském a českém fotbalu. „Je to 
podobné, jsme v krizi stejně jako 

vy,“ souhlasil. A přitom Polsko 
připravuje evropský šampionát. 
„Prezident svazu Grzegorz Lato 
nepracuje dobře,“ tvrdí. Podle 
něho je Česko na tom lépe, co se 
týče práce s mládeží. „Je to vidět 
třeba i u vás v Blansku. Dobrá 
robota,“ pochválil. A reprezen-
tační tým? „Myslím, že i v tom 
je to u vás lepší,“ myslí si. Spo-
lupráce Blanska a Legnice je po 
fotbalové stránce podle něho 
příkladná. „Příští rok přijedeme 
s ještě lepším týmem. A potrápí-
me i Zrcadlo Team,“ vyhrožuje 
s úsměvem.  (bh) 

Vedoucí výpravy. Henrik Zda-
nowicz vedl výpravu Legnice.
 Foto Bohumil Hlaváček

Foto Bohumil Hlaváček

Bohumil Hlaváček
Zpravodajové Zrcadla

Blansko - Dokonalá odplata. 
Loni prohrál výběr našeho týde-
níku s brněnskou juniorkou na 
penalty, letos to stejnému sou-
peři oplatil. Prvenství v turnaji 
vybojoval zaslouženě, shodli se 
na tom všichni. 

Zrcadlo, za které nastoupili 
především fotbalisté Boskovic 
a Ráječka, vyhrálo s přehle-
dem skupinu A, kde neztratilo 
ani bod. Překvapením byla až 
třetí příčka domácího Blanska, 
které uhrálo pouze bod s Oleš-
nicí. Skupina B přinesla daleko 
dramatičtější souboje. Junior-
ka Brna, která v prvním utká-
ní senzačně padla s výborně 
hrajícím blanenským béčkem, 
si vybojovala postup do fi nále 
až závěrečným vysokým ví-
tězství 7:2 nad Bořitovem. Ten 
při premiéře na memoriálu až 
do posledního zápasu bojoval 
o postup do fi nále. Rájec-Jestře-
bí si připsal dvě těsné porážky 
a remízu s Blanskem a skončil 
ve skupině poslední.

V utkání o 7. místo porazil 
Rájec Olešnici 2:1, když vítěz-
nou branku vstřelil Libor Škva-

Dvanáctý ročník Memoriálu Dana Němce v sálové kopané v Blansku vyhrál výběr Zrcadlo Team

Brankář Radim Polák vychytal penaltový rozstřel

renina. Páté skončilo Blansko, 
které porazilo po dvou brankách 
Libora Němce a jedné Bednáře 
Bořitov 3:0. V souboji o třetí 
místo vedla polská Legnica nad 
domácím B týmem po brankách 
Lysaka a Orlowskiho 2:0. Pak 
ale pykala za příliš agresivní a 
tvrdou hru. Šla do třech a domá-
cí Marek Pernica se trefi l přesně 
do levé šibenice. Ve vyhecova-

ném závěru už těsné vítězství 
uhájila a obsadila třetí pozici.

Ve fi nálovém souboji se ujalo 
v čase 2:07 vedení Brno B. Tre-
fi l se David Nikl. Nejlepší zápas 
turnaje přinesl několik vylože-
ných šancí na obou stranách, 
ale skóre se měnilo už pouze 
jednou. V 17. minutě srovnal 
na konečných 1:1 Jan Havlíček. 
A tak přišly na řadu penalty. 

V nich zazářil gólman Zrcadla 
Radim Polák, který zlikvidoval 
dvě ze tří a výrazně tak pomohl 
k výhře 2:1. Rozhodující pe-
naltu proměnil ve třetí sérii Jan 
Havlíček. Nejlepším brankářem 
byl vyhlášen Radim Polák (Zr-
cadlo), nejlepším hráčem Jan 
Havlíček (Zrcadlo) a nejlepším 
střelcem se stal Polák Marcin 
Zielinski.

Memoriál Dana 
Němce 2009 
XII. ročník

Skupina A: FK APOS Blan-
sko A – FC Olešnice 3:3 (Janíček 
2, Bednář – Boček 2, Křivánek). 
Zrcadlo Team – Legnica 3:1 
(Crhák, Španěl, Sehnal J. – Zi-
elinski). FC Olešnice – Legnica 
0:6 (Ogórek 2, Orlowski, Ly-
sak, Klak, Zielinski). FK APOS 
Blansko A – Zrcadlo Team 3:5 
(Hájek 2, vlastní – Havlíček 2, 
Sehnal J., Kubec, Vorlický). FC 
Olešnice – Zrcadlo Team 2:6 
(Vlasák, Boček – Martínek 3, 
Sehnal J., Bartoš, Vorlický). FK 
APOS Blansko A – Legnica 0:5 
(Zielinski 2, Orlowski, Klak, Os-
trouch).
  1.  Zrcadlo Team  14: 6  9
  2.  Legnica  12:3  6
  3.  Blansko A  6:13  1
  4.  Olešnice  5:15  1

Skupina B: 1. FC Brno B – 
FK APOS Blansko B 1:2 (Jukl 
– Ťoupek, Matuška). MKZ Rá-
jec Jestřebí – Sokol Bořitov 2:3 
(Škvarenina 2 – Knies, Jakubec, 
Zouhar). FK APOS Blansko B – 
Sokol Bořitov 0:0. 1. FC Brno 
B – MKZ Rájec Jestřebí 2:1 

(Buchta, Pašek – Nedělník). FK 
APOS Blansko B – MKZ Rájec 
Jestřebí 1:1 (Antal – Macháček). 
1. FC Brno B – Sokol Bořitov 7:2 
(Pernica L., Farmačka, Šamánek 
2, Paděra – Novotný, Klicpera).
  1.  1. FC Brno B  10:5  6
  2.  Blansko B  3:2  5
  3.  Bořitov  5:9  4
  4.  Rájec  4:6  1

Utkání o 7. místo: MKZ Rá-
jec Jestřebí – FC Olešnice 2:1 
(Reiter, Škvarenina – Boček), 
o 5. místo: FK APOS Blansko 
A – Sokol Bořitov 3:0 (Němec 
2, Bednář), o 3. místo: Legni-
ca – FK APOS Blansko B 2:1 
(Lysak, Orlowski – Pernica M.). 
Finále: 1. FC Brno B – Zrcadlo 
Team 1:1 (Jukl – Havlíček). Po 
nerozhodném výsledku v nor-
mální hrací době rozhodovaly 
pokutové kopy. Za Brno dal jen 
ve třetí sérii Šamánek, nedali 
Paděra a Farmačka. Za Zrcadlo 
skórovali Vorlický a Havlíček, 
neproměnil Crhák. 

Nejlepší brankář: Radim 
Polák (Zrcadlo Team), nejlepší 
střelec: Marcin Zielinski (Legni-
ca Polsko), nejužitečnější hráč: 
Jan Havlíček (Zrcadlo Team).

na slovíčkona slovíčko
Jako kouč vedl k vítězství 

Zrcadlo Team Antonín Juřica. 
Stejně jako loni.

Trochu ses vytratil z fotba-
lového dění. Můžeš prozradit 
proč?

Trochu osobní důvody. Už to 
ale přebolelo. Zůstávám nadále 
fandou blanenské kopané. Če-
kám, že se ještě něco změní.

Můžeš to konkretizovat?
Proč ne? Dělá se u nás dobře 

s mládeží. Pak ale se na někte-
ré hráče zapomíná, nedostávají 
důvěru od trenérů, nedostanou 
příležitost. Vyhazují se zbyteč-
ně peníze tam, kde by nemuse-
ly. Platí se hráčům zvenku. Vy-
cházející dorostenci by mnohdy 
splnili stejnou úlohu. Nedostali 
ale šanci.

To je zajímavý názor…
Stojím si za ním. Možná ale 

zase začnu chodit na fotbal. 
Mám to v plánu. Stoprocent-
ně. Slibuju. Měl jsem určité 
výhrady, ale už jsem to trochu 
přehodnotil. Vedení se ke mně 
nezachovalo zrovna dobře, těž-
ko jsem to překusoval. Byl to 
trochu podraz, zatrpkl jsem. Ale 
už se těším na jaro.  (bh)  

Blansko - Další osobností, 
která se v barvách Zrcadlo Tea-
mu představila, byl Jan Sehnal. 
Na ráječkovského patriota 
jsem si připravil pro rozhovor 
speciální téma. Současný stav 
fotbalu.

Začněme v našem regio-
nu…

Myslím, že úroveň divize 
a krajského přeboru šla dolů. 
Konkrétně Ráječko a Blansko 
kvalitativně padly. Stejní hráči 
a najednou jsou oba týmy v se-
stupových vodách. Konkrétně 
pro Olympii je pohled na ta-
bulku katastrofální. Pokud do 
soutěže spadnou z divize dva 
nebo tři týmy z kraje, budeme 
mít velké problémy. 

A velký fotbal?
Reprezentace? Nevím, co 

bych k tomu dodal. Vrcholem 
všeho byl turnaj v Emirátech. 
To byl úplně strašný propadák. 
Mladí kluci, kteří by měli být 
budoucností naší kopané, nes-
tíhali ani proti takovému týmu 
jako Ázerbajdžán. To 
mne hrozně zklama-
lo. A další věc, 
nelíbí se mi, že 
post trenéra 
dostal Bílek. 
To je můj ná-
zor. Nemá na 
to. Volil bych 
zahraničního 
trenéra, který 
by tomu dal 
pořádek. Musí 
p ř i j í t 

změna, jinak se budeme žebříč-
kem propadat dál. 

Vraťme se do našeho okre-
su…

Nevím. Těžko se mi o tom 
mluví. Do spousty mančaftů 
nevidím. Blansko, Rájec, Bo-
skovice. Něco se ale asi dělá 
špatně. Kluky mají výborný, 
výsledkově je to ale špatné. 
Jsem schopný to posoudit v Rá-
ječku. Hlavním sponzorem je 
obec, ještě že nás podporuje. Je 
to super, že jako taková malá 
vesnice hrajeme pořád tak vyso-
ko. Krajský přebor je přepych, 
mnozí nám to asi můžou závi-
dět. Ale i my hrajeme špatně, 
devět branek za podzim je ostu-
da. Nemyslím si ale rozhodně, 
že bychom měli měnit trenéra 
nebo hráče. Máme kvalitnější 
kádr, tedy podle mne, než loni, 
je to trochu záhada.

Souhlasím, myslím, že máte 
kvalitnější tým než Rájec…

Je to rivalita, to je jasné. 
Vždycky mě to z toho vychází, 

že mají momentálně bo-
jovnější mužstvo. My 

jsme na tom tech-
nicky dobře. Je ale 
trenér vždycky tak 
doblbne, že o gól 
vyhrají a to my 
teď nedokážeme. 
Ráječtí se smířili 
před sezonou s tím, 

že budou hrát o zá-
chranu, my si nao-
pak mysleli bůhvíco. 

A je to tak, jak 
je.  (bh)

Jan Sehnal: Úroveň všech
soutěží šla celkově dolů

Zrcadlo Team  Foto Vladimír Jirůšek

pozvánkapozvánka
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MIKULÁŠSKÝ MIKULÁŠSKÝ 
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9 hod. žáci a žákyně
10.15 hod. dorost a ženy

11 hod. muži
více na www.bbp.webzdarma.cz


