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střípky z fotbalové
přípravy
* Ráječko. V Olympii je
největší šum kolem potenciálním odchodu talentovaného
stopera Ondřeje Španěla do
ambiciózního Blanska. Asi to
tak i dopadne. APOS již zahájil přípravu hned od začátku
července pod vedením Petra
Vašíčka a hráč si nevedl špatně. Trenér Ráječka Zapletal
si myslí, že jeho talent by se
ve vyšší soutěži měl rozvíjet,
bránit v odchodu mu výbor asi
nebude. Detaily budou dohodnuty, kontakty mezi kluby jsou
dobré. A jinak? „Naši hráči
jsou většinou na dovolených
nebo na turnajích v malé kopané, takže zatím nemohu nic
podstatného sdělit. Z hostování
se vrací Karásek, to bude do
útoku určitě významná posila.
Po zranění se zotavují Kopecký, Sehnal. Nejbližší příprava
bude sehrána v Kunštátu, následně v Černé Hoře.
Rájec-Jestřebí.
Situace
v klubu i po zvolení nového výboru není jednoduchá. Potvrdil
to Jiří Záleský, který se z pozice
trenéra posunul i do funkce místopředsedy klubu. „A předsedu
nemáme, o tento post nikdo
zatím nestál,“ přiznal. Na postu manažera klubu bude podle
něho působit Martin Šmerda,
ten se podle všeho nebude bát
obout ani kopačky ve prospěch
týmu. Mohl by být tahounem,
který přitáhne další. Kouč počítá
s tím, že zůstane třeba zkušený
Škvarenina. Spekuluje se o návratu gólmana Poláka. „Nejsem
si jistý, jak to dopadne,“ kroutí
hlavou Záleský. Podle něho se
mu velice líbil Němeček, který odchytal závěr jara. Rájec
se musí v prvé řadě vypořádat
se svým největším dlouhodobým problémem. „Samozřejmě
víme, že je to koncepční práce
s mládeží. Ale to je trošku běh
na delší trať, aby nebylo pozdě,“ bojí se Záleský, který se
se zdejším oddílem maximálně
sžil.
Černá Hora. Zprávy z týmu
I.B třídy, který se zachránil
v soutěži pár kol před koncem, jsou zatím kusé. „Hráči
jsou většinou na dovolených,
přiznám, že příprava pořádně
ještě nezačala. Zda nastoupí
opory typu Pavlíka, Palkanince či hlavně Čepy? Uvidíme,“
říká manažer týmu Květoslav
Kopecký.
Lipovec. I odsud jsou zprávy
zatím striktnějšího rázu. Hostování ukončil Beneš, tým doplňují dorostenci, kteří se vrací
z hostování z vyšších soutěží.
„O konci kariéry přemýšlí kapitán Zouhar, ale uvidíme, jinak
věříme, že kádr zůstane stejný,“
myslí si vedoucí mužstva Petr
Mrázek.
Kunštát. Příprava byla zahájena, v neděli tým prověří
Ráječko. Z hostování v Rájci se
vrací Řehoř, z Boskovic Vladan
Horák. „To by měli být určitě
platní hráči,“ věří trenér Petr
Loukota.
Bořitov. Nikdo ze starších
opor s výjimkou vážněji zraněného Kotáska se nechystá
končit. Smlouvu podle všeho
prodlužují bratři Richtrové.
„Obejít se ale budeme asi muset
bez Martina Šmerdy. Toho podle všeho, jak se říká, ukecali,
kromě manažerování i k běhání
po hřišti v Rájci-Jestřebí. Ale
to beru,“ konstatuje bořitovský
manažer Bosák. Podle něho je
téměř jasný příchod Lazarova
z Blanska a Fikese z Lipůvky,
který by měl působit jako defenzivní záložník.
(bh)
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Blansko v přípravě zažilo anglický týden, výhry se dočkalo ale až na potřetí
B

David Bednář: Rodí se nový kanonýr?
Bohumil Hlaváček
Boris Hasa
Blansko - Petr Vašíček má
jasnou vizi. V moravskoslezské lize se jeho týmu líbilo.
A pro návrat dělá v přípravě
maximum. Soupeře na přípravu si lehké nevybírá. Zápas
střídá zápas.
Úterý (Olomučany): Brno
vyhrálo jasně, Blansko ale
nezklamalo
FK APOS Blansko - 1. FC
Brno B 1:5 (0:3). Branky: 80.
Němec z pen. - 53. a 56. Pacák,
4. Szegedi, 31. Paděra, 33. Cupák
FK APOS Blansko: 1. poločas: Švancara - Nečas, Španěl, Zich, Hájek - Bubeníček,
Němec, Janíček, Bednář - M.
Pernica, Sehnal. 2. poločas:
Švancara (60. Slanina) - Bubeníček, Španěl, Zich, Hájek (81.
Antal) - Nečas (76. M. Rybář),
Němec, Janíček (57. Šíp), Bednář - M. Pernica, Sehnal (67.
Kuda). 1. FC Brno B: Luketič
(46. Zrzavý) - Král, Cupák, L.
Pernica, Čoupek (46. Urban)
- Szegedi, Kalivoda, Paděra,
Kosiba – Borák (46. Vrtěna),
Šamánek (46. Pacák).
Zápas, ve kterém se střetli

Návrat opory. Aleš Slanina
se po operaci vrací mezi tyče.
Foto Bohumil Hlaváček

soupeři z posledního kola minulého ročníku MSFL, vyzněl
jednoznačně pro hosty z Brna.
Ti přijeli sice jako juniorka,
v jejich sestavě však nastoupil
obránce Čoupek, či záložníci
Kalivoda se Szegedim, kteří
toho mnohem více odehráli za
prvoligový A tým. Již ve 4. minutě dorazil vyraženou střelu
Kosiby do odkryté branky Szegedi. Blansko poté zahrozilo
povedeným volejem Bednáře,
se kterým si Luketič poradil.
Když se neujaly ani dalekonosné pokusy Němce a Zicha,
převzali iniciativu opět Brňané. Nejprve se po centru zprava gólově prosadil Paděra a o
dvě minuty později rozvlnil
po trestném kopu Kalivody síť
blanenské branky Cupák.
Natěšení diváci v Olomučanech přihlíželi pohlednému
fotbalu i po změně stran. Pacák
ale fanouškům Blanska pokazil příjemný podvečer dalšími
dvěma brankami. V 60. minutě
hlavičkoval těsně vedle pravé
tyče Marek Pernica, proti němuž nastoupil v sestavě hostů
jeho bratr Luděk. Chvíli nato
se neujala ani hlavička Španěla, která skončila nad. V 80.
minutě průnik Pernici zastavil
ve vápně faulem vyběhnuvší
brankář Zrzavý a z penalty se
následně nemýlil Němec. Zkušený záložník, který na jaře
hostoval v Líšni, se v pondělí
připojil k týmu a s velkou pravděpodobností bude na podzim
v dresu FK APOS působit.
Středa (Podolí): S Líšní
těsná prohra
Den po vysoké porážce s Brnem B fotbalisté FK APOS
Blansko prohráli s nováčkem MSFL Líšní 2:1. Domácí o svém vítězství rozhodli
v prvním poločase díky brankám Jaroše a Ryšánka. Zápas
byl z důvodu nepřízně počasí
o deset minut zkrácen.
SK Líšeň - FK APOS Blansko 2:1 (2:0). Branky: 8. Jaroš,
43. Ryšánek - 69. Bednář.
FK APOS Blansko: 1. poločas: Slanina - Hájek, Španěl,
Novotný, Pokorný - Bubeníček, Janíček, Kleveta, Němec,
Bednář - Pernica (44. Šíp).

2. poločas: Švancara - Hájek
(60. M. Rybář), Kuda, Zich,
Šíp - Bubeníček (51. Antal),
Pokorný, Kleveta, Nečas - Němec, Bednář
Trenér Petr Vašíček měl pro
toto utkání k dispozici dva
nové hráče. Na postu stopera
v prvním poločase nastoupil
Jan Novotný (1989) z 1. FC
Brno, na levém beku pak operoval Ondřej Pokorný (1985),
který naposledy působil v MSK
Břeclav. Oba jmenovaní jsou
v Blansku na testech.
Ani tentokrát nevyšel Blanenským vstup do utkání. V 8.
minutě je po centru zleva rozesmutnil kanonýr Jaroš, který rybičkou z malého vápna
poslal neomylně míč do branky. O pět minut později mohl
vyrovnat Hájek, který se dostal
k hlavičce po rohu Bednáře,
z hranice malého vápna však
zamířil nad. Brankář Slanina
musel postupně likvidovat další střely, na tu ze 43. minuty byl
bohužel krátký. To se do míče
opřel ze dvaceti metrů Ryšánek
a výstavním angličanem zvýšil
vedení Líšně na 2:0. Ve druhém
poločase se hra srovnala. S postupem času se Blanenští stále
více osmělovali, což vyvrcholilo brankou Davida Bednáře
v 69. minutě po ideální přihrávce Libora Němce. O šest
minut později Němec uličkou
vysunul Antala, jehož střelu
z bezprostřední blízkosti brankář Klimek zlikvidoval. Deset
minut před koncem normální
hrací doby rozhodčí ukončil
utkání v zájmu zdraví všech
přítomných hráčů i diváků, neboť pohled na oblohu už docela
naháněl strach.
Sobota (umělá tráva v Boskovicích): Do třetice konečně
výhra
Fotbalisté FK APOS Blansko zakončili náročný týden
konečně i vítězstvím. Odneslo
to mužstvo Zlínu B. Dvěma
brankami se o to po změně
stran přičinil David Bednář,
kterému v obou případech přihrával Libor Němec. Vinou
deštivého počasí se místo ve
Vilémovicích hrálo na umělé
trávě v Boskovicích.

Nový střelec? Agilnímu Davidu Bednářovi se začalo dařit konečně
i gólově. V týdnu se trefil do sítě soupeřů třikrát.
Foto Bohumil Hlaváček
FK APOS Blansko - FC
Tescoma Zlína B 2:1 (0:1).
Branky: 60. a 80. Bednář. FK
APOS Blansko: 1. poločas:
Švancara - Pokorný, Španěl,
Novotný, Šíp - Bubeníček, Janíček, Němec, Nečas - Traxl,
Bednář. 2. poločas: Slanina
- Pokorný (55. Zich), Španěl,
Novotný (55. Kuda), Hájek
- Bubeníček (74. M. Rybář),
Janíček, Bednář, Nečas (63.
Antal) - Němec - Traxl
V pořadí již čtvrté přípravné
utkání v jednom týdnu sehráli
fotbalisté FK APOS Blansko.
Vinou deštivého počasí se terén
ve Vilémovicích stal hodinu
před výkopem nevyhovujícím
a tak byla narychlo domluvena
umělka v Boskovicích.
Značně omlazená juniorka
Zlína byla v úvodu prvního poločasu aktivnějším týmem. Síť
ve Švancarově brance napnuli
hosté ve 23. min., po rychlém
přechodu a zdařilé kombinaci
zakončil jejich střelec neomylně z hranice velkého vápna.
Blanenští mohli vyrovnat po
akci Nečase, který ve vápně
našel Traxla, ten však v pádu
zakončil pouze do připraveného brankáře. Na druhé straně
zahrozili hosté zdařilým brejkem, po kterém útočník přelo-

boval vyběhnuvšího Švancaru,
vracející se Španěl těsně před
brankovou čárou odkopl míč
do bezpečí. Nedáš - dostaneš
se mohlo potvrdit záhy, ideální centr Bubeníčka zakončil
Bednář ale střelou těsně vedle.
Ve třetím utkání po sobě prohráli Blanenští první poločas.
„Zkoušeli se noví hráči, takže
jsme si na sebe teprve museli
zvykat. Věřím, že se to zlepší,“
zamyslel se nad prohranými
poločasy pozdější hrdina utkání David Bednář.
Druhá půle vyzněla ale již
pro ně. Nejprve se sice musel
v 50. min. činit Slanina, který
si poradil s nepříjemnou střelou
i následnou dorážkou. O deset
minut později však bylo vyrovnáno. Bednář si akci sám rozjel, vyměnil si míč s Němcem
a propálil hostujícího brankáře.
Stejná dvojice hráčů rozhodla.
Rychlou akci založil Janíček,
přes Rybáře se k míči dostal
Němec, nacentroval do vápna
a hlavičkující Bednář se nemýlil. „U první branky mi Libor vrátil míč, zavřel jsem oči
a naštěstí to tam padlo. Druhou
branku jsem dal hlavou, což
se mi naposledy povedlo snad
před patnácti lety,“ popsal obě
situace šťastný střelec.

V Blansku přivítali vítěze Stanley Cupu Sýkoru
Pavel Šmerda
Pa
Blansko - Pomyslná anketa
o největší hokejovou celebritu,
která kdy navštívila Blansko,
kt
má dalšího kandidáta. Na hom
kejový kemp, který tam poke
řádal Pavel Janků, minulý týřá
den dorazil dvojnásobný vítěz
de
Stanley
Cupu a dvojnásobný
St
mistr
světa Petr Sýkora. Vzhlem
dem
de k zranění, které si přivodil
v letošním šestém finálovém
zápase
proti Detroitu, zažívá
zá
v poslední době chvilky, které
se mu v poslední době tolik nenaskytly.
na
Tedy. Jak vypadá léto Petra
Sýkory?
Sý
Sedím doma, hraju si s malým
a čekám, až mně sroste noha
a budu
moci začít trénovat.
b
Takže jenom odpočíváte?
Chodím do posilovny, dělám
„vršek“,
ale jen lehce. Člověk
„v
se nemůže zapřít, takže těžké
váhy
vá nezvedám. Snažím se být
aktivní,
ale zatím to není nic
ak
moc.
m

Jak tedy vypadá váš aktuální zdravotní stav?
Musím to zaklepat. Lepší se to,
v pondělí jdu na rentgen (včera –
pozn. pš) po skoro šesti týdnech
a tam by se mělo rozhodnout,
jestli budu moci začít naplno
trénovat nebo jestli tomu
dáme ještě týden.
Pauza trvá už jak
dlouho?
Stalo se to, tuším 12.
června, takže více než
měsíc. Už aby to bylo za
mnou.
Na jedné straně odpočíváte, na druhé straně je
vidět, že vám trénování
už chybí?
Přesně tak. Baví mě
trénovat. Když musím jenom sedět doma, tak mě to
štve. Rád se hýbu, takže
to, co zažívám, je
pro mě daleko
těžší než
samotné
trénování.

Na druhé straně...
Ano, vím, kam narážíte. Stoprocentně se věnuju rodině,
ženě a synovi. Všechny aktivity, které dělám, se točí
kolem nich.
Vím o vás, že
jste velký fanda
golfu, takže ani
na ten jste nevyrazil?
Zatím ne, ale už se
moc těším. O víkendu to zkusím.
Můžete prozradit, jaký je důvod
vaší návštěvy Blanska?
Znám Pavla Janků, ale teprve nedávno jsme zjistili, že
jsme vlastně sousedé
v Brně. Požádal mě,
jestli můžu přijet na jeho
kemp
a já

jsem samozřejmě vyhověl.
Čeká mě beseda s malými hokejisty, nějaké focení, autogramiáda.
V Blansku jste poprvé?
Ano. A musím říct, že zde
máte moc pěkný zimák.
Nemůžu se nezeptat. Hodně se
spekuluje o vaší budoucnosti.
Co tedy s vámi bude dál?
Kdybych to věděl, tak vám
to klidně řeknu, ale já to nevím.
Vypadá to, že v Pittsburgu už
asi hrát nebudu, ale samozřejmě
chci zůstat v NHL.
Rýsuje se něco?
Něco jo, ale nechci to zakřiknout, dokud to není jasné.
Venku panují tropické teploty. Jak vám vyhovuje takový způsob léta?
Pokud je do pětadvaceti
stupňů, tak je to super. Ale
víc už nemusím. Nedělá mi to
dobře. Nedá se pořádně trénovat, ani pořádně hrát golf.
(smích)

