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1. Bolo ské špagety, sýr 59,-, 2. Játra pana starosty, opékaný brambor 59,-, 3. Vep ové, zelí, houskový knedlík 65,-, 4. Smažené hermelínové p ekvapení, opékaný brambor, tatarka 69,-, 5. Ku ecí plátek zape ený sýrem, hranolky 69,-, 6. Zeleninový salát se šunkou, 
sýrem a vejcem, dresink 75,-, 7. Vep ový steak, fazolky na slanin , hranolky 79,-, 8. Ku ecí nudli ky se šunkou a cibulí, zelenina, krokety 79,- 

1. Smažený kv ták, va ený brambor, tatarka 59,-, 2. Hrachová kaše, opékaný párek, okurek, chléb 59,-, 3. Sládk v guláš, houskový knedlík 65,-, 4. Ku ecí „Ondráš“, okurek 69,-, 5. Brn nský drak, hranolky 69,-, 6. T stovinový salát s ku ecím masem 75,-, 
7. Ku ecí steak s hermelínem, obloha, hranolky 79,-, 8. Steak ze šunky na grilu, obloha, va ený brambor 79,-, 9. Bramborové šišky s mákem 59,-

1. Hov zí maso, špenát, va ený brambor 59,-, 2. Ku ecí nudli ky se sýrovou omá kou, t stoviny 59,-, 3. Vep ové výpe ky, hrášek dušený na slanin , va ený brambor 65,-, 4. Ku ecí stehno na paprice, houskový knedlík 69,-, 5. Mexická masová sm s, bramborá ky 69,-, 
6. Zeleninový salát se smaženým hermelínem a ananasem 75,-, 7. Vep ový steak ve vejci, hranolky, zelenina, esneková tatarka 79,-, 8. Šunka v t stí ku, obloha, va ený brambor, tatarka 79,-, 9. Buchti ky s krémem 59,- 

1. Hov zí maso, rajská omá ka, houskový knedlík 59,-, 2. Sekaná pe en , bramborová kaše, okurek 59,-, 3. Ku ecí  amendr, opékaný brambor 65,-, 4. Vep ový ízek v esnekovém t stí ku, va ený brambor, tatarka 69,-, 5. Bramborové knedlíky pln né uzeninou, 
ervené zelí a ½ opékaný párek 69,-, 6. Zeleninový salát s ku ecími nudli kami, nivový dresink 75,-, 7. Smažené žampionové hlavi ky pln né tvar žky, obloha, opékaný brambor, tatarka 79,-, 8. Grilované šunkové proužky, zeleninová obloha s dresinkem, pe ivo 79,-

1. Vep ové výpe ky, va ený brambor, okurek 59,-, 2. Smažený sýr, opékaný brambor, tatarka 59,-, 3. Vep ové chili kosti ky, dušená rýže 65,-, 4. Ku ecí plátek na žampionech, hranolky 69,-, 5. Sví ková na smetan , houskový knedlík 69,-, 6. Zeleninový salát se smaženým 
pangáciem 75,-, 7. Smažený ku ecí ízek pln ný nivou a šunkou, zelenina, va ený brambor 79,-, 8. Vep ový steak s grilovanou šunkou, sázené vejce, obloha, hranolky 79,-

TÝDEN SE ŠUNKOU                                              Denní menu (10-14 hod.) od pond lí 22. 11. do pátku 26. 11., 59-79 K                                             Polévka dle denní nabídky 

INZERCE

Bohumil Hlaváček

Blansko - Již po třinácté se sešli 
fotbalisté v blanenské hale TJ ČKD 
na závěr podzimní sezony na letos 
mimořádně kvalitně obsazeném 
Memoriálu Dana Němce. Výběr 
Zrcadlo Team startoval již potřetí. 
Po premiérové druhé příčce a loň-
ském vítězství si znovu jeho hráči 
věřili. Tentokrát ale rozhodl para-
doxně hned první zápas hraný ráno 
o půl deváté. Blansko v něm prohrá-
valo 0:1 a 1:2, pak ale otočilo na 4:2 
ve svůj prospěch. Málokdo v té době 
tušil, že viděl neplánované fi nále 
celého turnaje. Ten se totiž tentokrát 
hrál za účasti šesti týmů systémem 
každý s každým. A protože Blan-
sko již jen remizovalo s juniorkou 
Zbrojovky, nestačil Zrcadlo Teamu, 
podle všech pak jednoznačně nej-
lépe hrajícímu mužstvu turnaje, již 
ani plný bodový zisk na obhájení 
prvenství.

Blansko si tak na akci, která při-
pomíná památku jednoho z nejlep-
ších fotbalistů své historie, po dlou-

hé době připsalo výhru. „Byla to 
taková náplast po nepříliš vydařené 
podzimní sezoně,“ pousmál se tre-
nér Roman Šindelka. „Nijak zvlášť 
jsme se na turnaj nepřipravovali, 
kluci ale dnes hráli fantastický fot-
bal. Škoda, že jsme s týmem Zrca-
dla nehráli až na závěr, mělo by to 
úplně jinou atmosféru a šťávu. Obě 
tato mužstva předváděla jednoznač-
ně nejlepší futsal. Turnaj byl celkově 
výborný, proto mne dvojnásob těší 
naše výhra,“ radoval se kouč. Na 
třetím místě skončila brněnská juni-
orka, silná polská druholigová Leg-
nica se musela spokojit tentokrát jen 
s pomyslnou bramborovou medailí. 
Pátá byla Třebíč, šestý Čebín.

Nejlepším hráčem byl vyhlášen 
Ondřej Paděra, dvaadvacetiletý 
boskovický mladíček v barvách 
Zrcadla Teamu, jinak kmenový hráč 
brněnské Zbrojovky. Brankářskou 
cenu si odnesl blanenský Martin 
Sehnal. Trofej nejlepšího střelce 
měla dva vítěze – Lukáše Martínka 
(Zrcadlo Team) a Radima Farníka 
(Blansko), oba dali pět branek.

Memoriál Dana Němce se hrál po třinácté v blanenské sportovní hale. Zrcadlo Team byl druhý

První zápas se stal finálem celého turnaje
Antonín Juřica, trenér: Zrcadlo 

Team koučuji potřetí za sebou. Toto 
mužstvo je skvělé. Dovolím si říct, 
že po herní stránce jsme byli jasně 
nejlepší. Bohužel jsme s Blanskem 
hráli hned ráno, kdy ještě tým nebyl 
tak sehraný, škoda. 

Libor Škvarenina: Moc mne 
mrzí, že mi zranění nedovolilo 
nastoupit. Kluci předvádí parádní 
podívanou, to se musí líbit. Když už 
nevyhrál Zrcadlo Team, tak aspoň 
Blansko, konečně se jim na podzim 
něco povedlo, tuto invektivu jsem si 
nemohl odpustit (smích).

Tomáš Kleveta: Druhé místo je 
pěkné. Blansko bylo v utkání proti 
nám lepší, vyhrálo zaslouženě. Prv-
ní dvě místa byla jasná, bohužel náš 
vzájemný souboj měl být až nako-
nec. Jaro plánuji dál ve Sloupu, těší 
mne, že kamarád Libor Škvarenina 
slíbil, že nás posílí. 

Ondřej Paděra: Že jsem byl 
vyhlášen nejlepším hráčem na tak 
kvalitním turnaji, mne moc těší. 
Jsem kmenový hráč Zbrojovky 
a mrzí mne, že se se mnou nepo-
čítá, jak mi bylo sděleno. Nechci 
to nijak blíž komentovat, ten způ-
sob, jak se to stalo, mne zaskočil. 
Jak to bude vypadat na jaře, netu-
ším. Rád bych ale určitě hrál ještě 
nějakou vyšší soutěž. Kde budu na 
zimní přípravu, zatím nevím, řeším 
to s panem Večerou. Je mi dvaa-
dvacet, snad mám ještě vše před 
sebou.

Z výsledků:Z výsledků:  Blansko – Zrcadlo Team 4:2, Němec, Pokoj, Bednář,

Farník – Kleveta, Španěl. Zrcadlo Team – Čebín 5:0, Martí nek 2, Paděra, 
Havlíček. Zrcadlo Team – Čebín 5:0, Martí nek 2, Paděra, Havlíček, Vor-
lický. Blansko – Třebíč 3:1, Pokoj, Farník, Karásek. Zrcadlo Team – Leg-
nica 4:2, Kleveta 2, Havlíček, Martí nek. Blansko – Zbrojovka 1:1, Bube-
níček. Zrcadlo Team – Zbrojovka 4:0, Havlíček, Crhák, Martí nek, Paděra. 
Blansko – Čebín 2:0, Farník, Bezděk. Zrcadlo Team – Třebíč 7:2, Paděra, 
Crhák 2, Martí nek, Kleveta, Havlíček. Blansko – Legnica 6:0, Karásek 3, 
Farník 2, Pokoj. Foto Josef Mikulášek Foto Josef Mikulášek

ŘEKLI NA TURNAJI

Pavel Šmerda
Zpravodajové Zrcadla

Boskovice, Blansko - Ve výbor-
ných výkonech pokračují v krajské 
lize hokejisté Boskovic. Daří se 
i mladičkým blanenským Dynami-
ters.

SK Minerva Boskovice – HHK 
Velké Meziříčí 5:0 (2:0, 0:0 3:0), 
Karný 2, Maksa, Holý, Honzek.

Domácí se v úvodu zápasu trápili 
v koncovce. Prosadit se dokázali až 
v 16. min., kdy Maksa vyslal nepří-
liš povedenou střelu, ale puk skon-
čil v síti. V závěrečných vteřinách 
prvního dějství zvýšil po krásné 
individuální akci Karný. Ve druhé 
třetině se diváci branky nedočkali, 
k vidění byl spíše boj než kvalit-
ní hokej. V závěrečném dějství se 
domácí přece jen rozstříleli. Ve 
41. min. našel Karný Holého a ten 

zvýšil na 3:0. O dvě minuty pozdě-
ji si stejná dvojice role vyměnila, 
střelou pod „víko“ tentokrát zakon-
čoval Karný. Konečné skóre utkání 
stanovil v 57. min. Honzek. 

„Zvlášť v první třetině byl 
k vidění spíše urputný hokej. 
Naštěstí jsme dali dva góly, což 
rozhodlo o dalším vývoji utkání. 
V dalším průběhu jsme si vytvořili 
velkou spoustu šancí, místy jsme to 
ale přeháněli se zakončením, chtě-
li jsme dát gól do prázdné branky. 
Byli jsme si vědomi, že jsme lep-
ší než soupeř, dnes to vyšlo, ale 
v dalších zápasech bychom se měli 
podobným „výstřelkům“ vyvaro-
vat,“ řekl po utkání útočník Tomáš 
Karný. Jak doplnil brankář Petr 
Hrachovina, čisté konto je cenné, 
ale soupeř jeho tým příliš nepro-
věřil. „Přiznávám, že hra možná 
někdy neladila úplně oku diváka, 

Boskovičtí hokejisté jedou na vítězné vlně
ale vyhráli jsme,“ doplnil bran-
kář. 

HC Grewis Plumlov - SK Miner-
va Boskovice 4:7 (1:3, 0:2, 3:2), 
Horáček 2, Kroupa, Tesař, Šlapan-
ský, Veselý, Karný. 

Hosté se už ve 2. min. ujali vede-
ní. V 9. minutě došlo k nedorozu-
mění domácího gólmana s obrán-
cem Plzákem, které skončilo ukáz-
kovým vlastencem, gól byl připsán 
Horáčkovi. Domácí poprvé vážněji 
ohrozili hostujícího brankáře až ve 
12. minutě při přesilové hře, ale 
Hrachovina tři nebezpečné střely 
v krátkém časovém úseku vychytal. 
Následovalo další oslabení. Domácí 
orazítkovali tyč, odražený puk zave-
zl do útočného pásma Blaha, obehrál 
obránce, vystřelil a odražený puk do 
sítě dorazil Tesař. V 16. minutě se 
sám před boskovickým gólmanem 
octl Hliňák a nemýlil se - 1:3.

Na začátku druhé třetiny přišel 
druhý gól v oslabení. Šlapanský 
zvýšil už na 1:4. Přes spoustu šan-
cí se další branky hosté dočkali až 
v 31. minutě, kdy se trefi l Vese-
lý. Závěrečnou třetinu začali lépe 
domácí. Ve 43. minutě po pěkné 
kombinaci využil přesilovou hru 
Pekr. O tři minuty později vybojo-
val puk za domácí brankou Kroupa, 
přihrál Holému, ten však stopro-
centní šanci neproměnil. Posled-
ní dvě minuty přinesly přestřelku 
a čtyři góly, za domácí skórovali 
Skácel a Stejskal, Boskovičtí odpo-
věděli Horáčkovou střelou pod 
víko a šťastným gólem Karného. 

SK Minerva Boskovice – Bru-
mov-Bylnice 5:4 (0:1, 3:1, 2:2), 
Veselý, Buďa, Komínek, Horáček, 
Antoňů.

Posílený Brumov-Bylnice byl 
pro domácí nepříjemným soupe-
řem až do poslední minuty zápa-
su. Boskovičtí od poloviny utkání 
tlačili, ale hosté dobře kontrovali 
nebezpečnými útoky. Pět minut 
před koncem se jim podařilo snížit 
na rozdíl jediné branky. V nervoz-
ním závěru, kdy v jednu chvíli hrá-
lo jen šest hráčů v poli, Boskovice 
uhájily těsné, ale velmi důležité 
vítězství.

Dynamiters Blansko HK – 
HHK Velké Meziříčí 5:4 (1:1, 
4:1, 0:2), Kučera 2, Horák, Koc-
man, Rozmahel. 

Utkání začalo velkým náporem 
domácího celku, který se také 
hned ve 3. min. ujal vedení 1:0 
brankou Kučery. Hosté postupně 
vyrovnali hru a dvěma brankami za 
sebou otočili na 1:2. Pak ale přišlo 
skvělých devět minut hráčů Dyna-
miters, kteří v této době nastříleli 
čtyři branky. Postupně se trefi li 
Horák, Kocman, Rozmahel a zno-
vu Kučera. V poslední třetině hosté 
ještě utkání zdramatizovali, když 
snížili na rozdíl jediné branky, ale 
domácí si přesto zasloužené vítěz-
ství nenechali vzít. V utkání se opět 
blýskl skvělými zákroky brankář 
Vlach.
  1.  M. Budějovice  11  9  1  0  0  1  63:33  29 
  2.  Šternberk  11  9  0  0  0  2  64:32  27 
  3.  Boskovice  11  8  0  0  2  1  56:28  26 
  4.  Kometa Úvoz  11  7  0  0  1  3  51:38  22 
  5.  Uh, Brod  11  6  1  0  0  4  52:49  20 
  6.  Kroměříž  11  5  2  0  0  4  40:25  19 
  7.  Uh. Ostroh  11  4  1  0  2  4  45:45  16 
  8.  Blansko  11  5  0  0  0  6  35:60  15 
  9.  Plumlov  11  3  2  0  1  5  38:49  14 
  10.  Brumov  11  3  0  0  1  7  38:44  10 
  11.  V. Bíteš  11  3  0  0  0  8  30:52  9 
  12.  V. Meziříčí  12  3  0  0  9   31:54  9 
  13.  Břeclav B  11  0  0  0  0  11  29:63  0 Foto Pavel Šmerda Foto Pavel Šmerda

Jan Kohut získal
skalp Dana Orálka

Jedovnice - Cenný skalp získal v Běhu za jedovnickým kaprem blanen-
ský vytrvalec Jan Kohut. Po druhém místě v Běhu okolo Křetínky tento-
krát dosáhl na stupeň nejvyšší, když porazil čerstvého mistra světa na 100 
km veteránů Daniela Orálka, několikanásobného vítěze tohoto závodu. 
Oba běžci spolu drželi krok téměř celé dva okruhy kolem rybníka Olšov-
ce. U restaurace Barachov ale Kohut získal několikametrový náskok, kte-
rý udržel až do konce.  (bh)

 Foto Jitka Koutná Foto Jitka Koutná
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