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V Zámecké sýpce byli vyhlášeni nejlepší sportovci, trenéři a kolektivy Blanska za loňský rok

Cenu pro osobnost roku získal Václav Kolář
Bohumil Hlaváček

Blansko - Je již tradicí, že sportovní ko-
mise města Blansko uspořádá ceremoniál, 
na němž se vyhlásí nejlepší sportovci, tre-
néři a kolektivy za uplynulý rok. Letos se 
tak stalo ve čtvrtek, místem konání byl sa-
lonek rekonstruovaného hotelu Zámecká 
sýpka. S výjimkou jednoho sportovce se 
dostavili všichni vyhlášení – deset jednot-
livců a po třech trenérských osobnostech 
a kolektivech.

Ty přišly na řadu nejdříve. Kapitán týmu 
zdravotně postižených kuželkářů Karel 
Pařil přijal cenu jako první. On a jeho 
kamarádi patří dlouhodobě k republiko-
vé špičce a potvrdili to i v roce 2012. Ten 
se vydařil téměř na jedničku i A mužstvu 
fotbalistů FK Blansko. „Ke spokojenosti 
nám chybělo dokončit poslední krůček 
a postoupit do vytoužené divize. Chyběl 
nám bod,“ posteskl si kapitán Radim Bu-
beníček, který převzal ocenění spolu se 
spoluhráči Janem Trtílkem a Michalem 
Šenkem, hlavními dvěma hvězdami týmu 
a místopředsedou Břetislavem Strážnic-
kým. Po podzimu tým vede aktuální ta-
bulku krajského přeboru a bude se snažit 
loňské závěrečné klopýtnutí napravit. Do 

třetice se na pomyslné pódium dostavily 
kuželkářky TJ ČKD Blansko, které loni 
skončily v první lize třetí a letos nejvyšší 
soutěž zatím vedou i přes aktuální sobotní 
klopýtnutí v Jičíně. „Historický úspěch je 
velmi blízko, věříme, že druhou polovinu 
ligy zvládneme. Držte nám palce,“ uvedla 
kapitánka Zdeňka Ševčíková. 

Z první poloviny vyhlášených jednot-
livců se nedostavil nadějný atlet Jiří Klin-
kovský, Ostatní však nechyběli. Mladinká 
silniční motorkářka Romana Tomášková 

i u mikrofonu dokázala, že sebevědomí 
ji rozhodně nechybí, ostatně bez něho by 
nemohla na okruzích prohánět všechny 
včetně mužských kolegů. „Doufám, že 
Velkou cenu v Brně si zajedu, udělám pro 
to maximum,“ slíbila. Svými úspěchy se 
pochlubili i judista Dominik Pavlů, plav-
kyně Petra Pokorná a kulturistický veterán 
Josef Hrubý, který se na vyhlášení dostavil 
již tradičně ve sportovním přímo z cyklis-
tického tréninku.

Následovali trenéři. David Jarůšek z FK 
Blansko, ukazuje, že s mládeží se v klubu 
pracuje výborně. Další cenu přebral trenér 
a manažer blanenských biketrialistů Ra-
dim Kakáč. Ten využil příležitosti a po-
zval všechny přítomné na druhý závod 

seriálu MS v biketrialu, který se uskuteční 
v posledním červencovém víkendu v le-
sích kolem blanenské přehrady Palava. 
Velkého potlesku se dočkal dvaaosmdesá-
tiletý Vlastimil Martínek, kterého potěši-
lo, že si odborníci všimli jeho celoživotní 
práce na poli sportovní gymnastiky.

Závěrečnou skupinu jednotlivců uvedla 
trojice vynikajících biketrialistů. Václav 
Gryc, Martin Kakáč a zejména Václav Ko-
lář mají za sebou opravdu skvostný rok, ve 
kterém sbírali medaile na republikových, 
evropských i světových závodech. Nad 
všemi ční Kolářův titul vicemistra světa 
v elitní kategorii. „Udělám maximum, 
abych všem fanouškům předvedl podobné 
výkony i v tomto roce, zejména pak určitě 
doma. Myslím, že už je náš sport v městě 
dost populární a všichni doufáme v divác-
kou podporu,“ věří. Skvělý rok zazname-
naly i Lenka Kalová a Zdeňka Ševčíková, 
mistryně republiky v kuželkách dvojic. 
Své soupeřky porážely i v lize a na turna-
jích. „Na Memoriálu Josefa Habřiny jsme 
zdolaly i všechny muže a to se sešla letos 
opravdu kvalitní konkurence,“ pochlubila 
se Kalová. Vynikající sezónu měl i čtrnác-
tiletý plavec Dominik Špaček, který už ve 
druhé polovině roku startoval v barvách 
brněnské Komety. Ten na rozdíl od kolegů 
provozuje olympijský sport. „Nepopírám, 
že mým tajným snem je se na největší 
sportovní svátek dostat,“ přiznal.

Již podruhé komise vyhlásila sportovce, 
který podle ní nejvíce proslavil Blansko 
v uplynulém roce. Po loňském prvenství 
plavkyně Silvie Rybářové tentokrát pohár 
přebral již zmíněný Václav Kolář. Zaslou-
ženě. „Tak to jsem nečekal, netušil jsem, 
že se taková cena vůbec bude předávat,“ 
byla překvapena sportovní osobnost roku 
2012 města Blanska. Celý ceremoniál se 
konal ve velmi důstojném a příjemném 
prostředí. „Ještě jednou gratuluji všem 
oceněným a věřím, že budou pro slá-
vu města bojovat i nadále,“ řekl v rámci 
závěrečného proslovu starosta Lubomír 
Toufar.

Ocenění jednotlivci
Václav Kolář, biketrial, AMK Blansko 

- 2. na mistrovství světa a mistrovství Ev-
ropy, 3. v Evropském poháru, mistr repub-
liky, vše v kategorii elite.

Dominik Špaček, plavání, ASK Blan-
sko/Kometa Brno – šestkrát první a třikrát 
třetí na letním a zimním mistrovství ČR 
staršího žactva, držitel čtyř platných čes-
kých rekordů. 

Václav Gryc, biketrial, AMK Blansko- 
první na mistrovství Evropy v juniorech, 
6. na mistrovství světa, 5. v Evropském 
poháru, mistr republiky, vše v kategorii 
junior.

Zdeňka Ševčíková a Lenka Kalová, 
kuželky, ČKD Blansko – mistryně ČR 
dvojic, 3. v družstvech žen v 1. lize.

Josef Hrubý, kulturistika, ASK Blan-
sko – první na mistrovsví ČR masters ve-
teránů nad 50 let, druhý na mistrovství ČR 
mužů do 75 kg.

Martin Kakáč, biketrial, AMK Blan-
sko - 6. na mistrovství světa, 3. na mis-

trovství Evropy, 3. v Evropském poháru 
v seniorech, 4. mistrovství ČR v elite.

Petra Pokorná, plavání, ASK Blansko - 
1. v JM kraji na 100 m a 200 m prsa, v roce 
2012 na dvaceti závodech 35 medailí, z toho 
14 zlatých, 11 stříbrných, 10 bronzových. 

Dominik Pavlů, judo, BeF Home Blan-
sko - mistr republiky v družstvech, čtvrtý na 
mistrovství ČR v jednotlivcích, akademický 
mistr ČR, druhý v Českém poháru. 

Romana Tomášková, motorismus, PaM 
servis Racing Team - 6. na mistrovství střed-
ní Evropy Alpe-Adria Championship, 2. v 
Poháru ČSMS, ve Velká ceně SR a v závodě 
mistrovství ČR v Brně, 2×1. místo v Poháru 
ČSMS, 3. v Ceně F. Šťastného v Brně a v 
závodě mistrovství ČR na Slovakoringu.

Jiří Klinkovský, atletika, ASK Blansko 
- mistr Moravy a Slezska na 800 m, 4. v ha-
lovém mistrovství ČR na 800 m, 6. na mi-
strovství ČR na dráze, 1. v Brněnském bě-
žeckém poháru 2012, 3. místo v mistrovství 
Moravy a Slezska na 1500 m překážek.

Oceněné kolek  vy
Kuželkářky TJ ČKD Blansko – vítěz-

ky Poháru ČKA – PRO TEC CUP 2012, 
třetí v 1. lize žen.

Muži FK Blansko - 2. v krajském pře-
boru 2011/12, 1. po podzimní části kraj-
ského přeboru 2012/13.

Kuželkáři ZP Dolní Lhota - 6. na mi-
strovství světa v kuželkách zrakově posti-
žených, 1. na turnaji v Praze, 1. na turnaji 
v Bohumíně.

Ocenění trenéři
Vlastimil Martínek, sportovní gym-

nastika, ASK Blansko - za zásluhy o roz-
voj sportovní gymnastiky.

Radim Kakáč, biketrial, AMK Blan-
sko - vedoucí blanenského i českého bike-
trialu na mistrovsví světa i Evropy, hlavní 
pořadatel závodů mistrovství ČR v Blan-
sku a v Brně.

David Jarůšek, fotbal FK Blansko – 
trenér mládeže, vynikající výsledky druž-
stva mladších žáků v krajském přeboru, 
vítězové mezinárodního turnaje v polské 
Legnici.

Osobnost roku
Václav Kolář - nejlepší současný čes-

ký biketrialista, jeho dosažené úspěchy 
viz výše.
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V Ráječku byl nejlepším běžcem Tomáš Ondráček

Ráječkovská desítka. Prvním běžeckým podnikem roku na okrese je tradičně Ráječkovská desítka. Při neúčas   
Jana Kohuta se pomyslné medaile dělily jen mezi Brněnské. Letošním vítězem se stal Tomáš Ondráček před 
Karlem Zadákem (oba Triexpert Adidas Team), tře   byl Ros  slav Pukl. Foto Bohumil Hlaváček

Brno, Blansko - Klub plaveckých sportů Kometa 
Brno pořádal minulou sobotu i neděli tradiční meziná-
rodní závody nejmladšího žactva Brněnský tučňáček. 
V pětadvacítce na Lesné se představili plavci z pětačtyři-
ceti oddílů Moravy, Čech, Slovenska i Maďarska. Starší 
kategorie desetiletých bojovala o medaile na padesáti-
metrových tratích ve všech plaveckých způsobech. De-
vítiletí a mladší závodili na tratích polovičních. Jedinou 
medailí z tohoto podniku se mohou pochlubit boskovičtí 
plavci, kteří sestavili šestičlenné družstvo ve složení Ja-
kub Beneš, Filip Horák, Jáchym Ryšávka, Emma Ryšáv-
ková, Natálie Horáková a Anna Bednářová. Úspěšným 
medailistou se stal v kategorii desetiletých Jakub Beneš, 
který nenašel přemožitele na padesátce prsa, a stanul se 
zlatou medailí na nejvyšším stupínku. V mladší katego-
rii si dobře vedla také Anna Bednářová, jejíž výkon na 
pětadvacítce prsa se zařadil na desáté místo. 

Za blanenský oddíl se v Brně představilo pět naděj-
ných plavců: Štěpán Pokorný, Milan Kučera, Marek 
Švarc, Nikola Prudká a Klára Koňaříková. I když tato 
sestava medaile nepřivezla, sedm umístění v první de-
sítce je určitě vynikající, když vezmeme v úvahu, že na 
startu jedné disciplíny stálo mnohdy i více jak sedmdesát 
plavců. Nejlépe z blanenských zaplaval desetiletý Ště-

pán Pokorný, který dohmátl mezi deseti nejlepšími ve 
všech čtyřech startech. Na padesátce motýlek nebyl od 
medaile daleko, když dohmátl jako pátý. Nikola Prudká 
závodící také v kategorii desetiletých zaznamenala de-
sáté místo na padesátce kraul a na padesátce motýlek 
doplavala devátá. Nejmladší blanenský borec osmiletý 
Marek Švarc se umístil na desáté příčce v disciplíně pět-
advacet metrů motýlek.  Věra Vencelová

Zlatého tučňáčka vylovil Beneš
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