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Na startu letošního maratonu horských kol Blanenský Golem se objevil rekordní počet jezdců

Závod ovládli Radim Kovář a Adam Sekanina

Vítěz. Radim Kovář první na Blanenském golemu. Foto Bohumil Hlaváček
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Blansko - Start na Sportovním
ostrově Ludvíka Daňka, kousek
po silnici a pak vzhůru do kopcovitého terénu směrem na Kuničky, Petrovice, Veselici a zpět
k Blansku. Kratší trasa na 36 km
do cíle před hale ASK, delší na
61 km rovněž, ale po absolvování
dvou terénních okruhů za příjemného počasí babího léta. To byl
maraton horských kol Blanenský
golem 2012. Letos v režii talentovaných mladíků odchovaných
v oddíle Moravec Benešov. Na
kratší trati dominoval Adam Sekanina, na delší Radim Kovář.
Kratší trať absolvovalo 148 cyklistů, delší 120.

Triumf Moravců zahájil Adam
Sekanina, který se objevil jako
první v cíli závodu na 36 km. „Nebylo to určitě jednoduché. Snažil
jsem se co nejvíc držet s kluky
z delší trati, abych konečně vyhrál. Dva roky jsem měl smůlu,
vždy defekt, teď už to vyšlo,“
usmíval se v cíli sedmnáctiletý
talent ze Suchého. Jak řekl, chtěl
na kratší trati ještě uspět, aby si
mohl za rok zkusit již hlavní závod. „Určitě, na krátké mám teď
splněno,“ pokyvoval hlavou.
V současnosti již člen elitního
Merida Biking Teamu z Brna Radim Kovář startoval v Blansku již
poněkolikáté, jeho umístění mělo
stoupající tendenci. Letos již devatenáctiletý český reprezentant

Gratulace. Bikeři z benešovského Moravce Radim Kovář a Adam Sekanina v cíli.
dosáhl na celkové prvenství.
„Krátkou trať jsem jel v minulosti třikrát. Na dlouhé mne loni
potkal dvojitý defekt a skončil
jsem v poli poražených. Letos to
klaplo,“ byl spokojen. Mezi prvními mu v cíli gratuloval právě
Adam Sekanina. „Myslím, že má
všechny předpoklady na to, aby
byl výborný, zatím by mne ale asi
neporazil,“ pousmál se na klubového kolegu Kovář.
Jak popsal, celé první kolo
jela na čele skupinka. „Myslím,
že nás bylo tak pět. Přiznám, že
jsem se chvilku trápil. Ale na začátku druhého okruhu jsem jim
zkusil cuknout a povedlo se mi
odjet a vydržet to do cíle,“ líbilo
se mu. Blanenský Golem je pro

něho jeden z nejoblíbenějších
závodů. „Určitě se budu rád vracet obhajovat a vylepšovat svoje
časy,“ slíbil.
Radima Kováře teď čeká krátký
odpočinek a pak příprava na novou sezónu. „Letos to bylo trochu
komplikovanější. Maturoval jsem,
učení zabralo dost času,“ uvedl
Radim Kovář. Na otázku zda sledoval zlatý úspěch Jaroslava Kulhavého na olympiádě v Londýně,
pokývnul hlavou. „Samozřejmě
se mi v hlavě honí myšlenky na to
stát za čtyři roky na startu v Rio
de Janeiro. Kdo by nechtěl! Nebude to však určitě jednoduché.
Chci se ale o to porvat, možná se
tam probojuju. Konkurence je ale
veliká,“ je si vědom biker, který
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vyrostl ve špičkového cyklistu
i na závodech Poháru Drahanské
vrchoviny.
Dařilo se i benešovským ženám,
když kratší závod ovládli Adéla
Šafářová a Eva Zemánková. Zkla-

mán byl naopak loňský vítěz na
delší trati Milan Šustek z Blanska.
Obhajoba mu nevyšla, v cíli se
objevil na šestém místě se ztrátou
více než tři a půl minuty na vítězného Radima Kováře.

Blanenský Golem 2012, výsledky
HOBBY 36 km muži: 1. Sekanina (Moravec Merida Czech Team)
1:15:31, 2. Kovář (MAPEI Cyklo Kaňkovský -02:01, 3. Brázda (MAPEI
Cyklo Kaňkovský) -5:51. Ženy: 1. Šafářová (Moravec Merida Czech
Team) 1:34:24, 2. Zemánková (Moravec Merida Czech Team) –0:54, 3.
Koudelová (SK Hasiči Hodonín) –6:55.
OPEN 61 km muži: 1. Kovář (Merida Biking Team) 2:09:20, 2. Peška
(CBASE) -1:00, 3. Beneš (Atrex Moss) -1:49. Ženy: 1. Petrůjová (Inkospor hobby team) 2:42:18, 2. Tůmová (kolacihal.cz) -9:05, 3. Haasová
(SC Ráječko) -10:46.

Derby v Ráječku zvládli lépe domácí. Zářil brankář Trubák
ného z přímého kopu těsně nad.
Rozhodla 71. minuta. Podobně
jako u prvního gólu po závaru byl
nejpohotovější domácí hráč, tentokrát Martin Sehnal – 2:0. Hosté
ještě nesložili zbraně, Doležel ani
Beneš však nemířili přesně. V závěru mohl ještě třetí branku Ráječka přidat Bartoš, včas však hasil
Bubeníček. Po závěrečném hvizdu
hlavního rozhodčího pak mohla zaznít z reproduktorů hymna
Olympie na počest jejího zaslouženého vítězství.
FC Boskovice – Rajhrad
3:2(1:1). Branky: 27. Janíček, 61. a
75. Stara. Boskovice: Klimeš – Adamec, Václavek, Šafařík, Pijáček (59.
Černý) – Müller, Horák Jak. (69.
Vykoukal) – Horák M. (84. Přikryl),
Horák Jan, Stara – Janíček.
Stejně jako v Ráječku hráče i diváky trápil vytrvalý déšť. V úvodu
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Ráječko - Středa byla ve znamení předehrávaného 15. kola
krajského přeboru. Los v něm
svedl okresní rivaly. Blansko
v roli favorita zavítalo do Ráječka. Tuto roli ale nezvládlo.
V prvním poločase neproměnilo i díky famóznímu Trubákovi
mezi domácími tyčemi několik
jasných šancí, skórovala naopak
Olympia. Ta ve druhé půli byla
již lepší. Přidala druhou brankovou trefu a rozveselila svoje
příznivce třemi body. I ve velmi
nepříznivém počasí si našlo cestu na fotbal, který svojí úrovní
určitě nezklamal, zhruba 450
diváků. Ve stejnou dobu hrály
doma Boskovice s Rajhradem.
Úspěšně, zvítězily 3:2.
SK Olympia Ráječko – FK
Blansko 2:0 (1:0). Branky: 37.
Koutný, 71. Sehnal M. Ráječko:
Trubák - Neděla (90. Kopecký),
Lajcman, Bartoš, Koutný – Sehnal J., Kupský, Štrajt (84. Žilka),
Badura (89. Tajnai) - Tenora, Sehnal M. Trenér: Lubomír Zapletal.
Blansko: Němec - Bubeníček (C),
Maška, Marák, Šíp - Šplíchal - Jarůšek (75. Pernica), Pokorný (83.
Zavoral), Beneš, Šenk – Doležel.
Trenér: Karel Jarůšek. ŽK: 28. Badura, 67. M. Sehnal, 74. Bartoš 37. Šíp, 49. Beneš, 57. Bubeníček.
Rozhodčí: Strya ml. - Kosička,
Sedlář. Delegát: Kratochvíl.

Ráječko – Blansko 2:0.
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toho k vidění moc nebylo, branka padla téměř po půlhodině hry.
Postaral se o ni po Horákově přihávce skluzem Janíček, hostující
obránce míč jen dorazil za čáru.
Následující šance Boskovic zůstaly nevyužity a tak zákonitě přišlo
vyrovnání, o které se po kombinaci postaral hostující Fiala.
V úvodu druhé půle domácí
podržel brankář Klimeš a po čtvrthodině se mohli radovat z druhé
trefy, o kterou se postaral bombou
po Janíčkově nahrávce Stara. Po
brejku a nezištné přihrávce Michala Horáka pak stejný hráč vedení Boskovických ještě navýšil.
Závěr utkání se ještě zdramatizoval, když dvě minuty před koncem
hosté ještě snížili. To bylo ale z jejich strany vše.
Víkendové zápasy KP
a tabulka na str. 10

Pozvánka na fotbal
sobota 22. září v 16 hod.

I za vytrvalého mrholení se bylo
stále na co dívat. První střelecký
pokus Doležela hned v úvodu šel
mimo, na druhé straně vytahoval
pokus Kupského Němec. Těsně
nad šel ve 13. minutě pokus Jarůška, stejně se vedlo po chvíli Šenkovi. Stejný hráč pak zazlobil následně ještě dvakrát a při pokusu
Jarůška se blýskl poprvé Trubák.

Na druhé straně zazlobili Tenora
a Martin Sehnal, oba však mířili
těsně vedle. Ve 34. minutě mělo
Blansko další dvě šance, Šenk ani
Šíp je však neproměnili. Přišel zákonitý trest. Při závaru před Němcem se k míči dostal Koutný a protlačil ho do brány – 1:0. Ve zbytku
poločasu následoval místy drtivý
tlak Blanska. Trubák ale čaroval,

když několikrát na své brankové
lajně zasahoval až zázračně.
Napínavá podívaná pokračovala i po přestávce, více ze hry ale
již měla nadšeně bojující Olympia. Ve 47. minutě kryl Badurovu střelu Němec, který si poradil
i se střelou Jana Sehnala z hranice
vápna o 11 minut později. Na druhé straně prosvištěla střela Pokor-

BLANSKO – MORAVSKÝ KRUMLOV
BOSKOVICE – MUTĚNICE
neděle 23. září v 16 hod.

RÁJEČKO – KUŘIM

