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Oznámení
Po náhradní mimořádné valné hromadě občanského 
sdružení FK Blansko oznamuje vedení klubu, že na zase-
dání byl projednán návrh výkonného výboru na změnu 
názvu občanského sdružení tak, že jeho nový název zní 
FK Blansko. Pro změnu hlasovalo 100 % členů přítom-
ných na valné hromadě.

V prostorách Hotelu Sladovna byly vyhlášeny výsledky ankety Zrcadla Blanenska a Boskovicka

Cenu čtenářů získal cyklista Radim Kovář

Boskovice - Blansko 3:2.  Foto adam.sBoskovice - Blansko 3:2.  Foto adam.s

Bohumil Hlaváček

Černá Hora - Dějištěm vyhla-
šování výsledků sportovní ankety 
čtenářů Zrcadla Blanenska a Bo-
skovicka se stala tentokrát Černá 
Hora. Nově rekontruované pro-
story suterénu Hotelu Sladovna 
tvořily velmi důstojné prostředí 
pro ceremoniál předávání plaket 
pro sportovce, trenéry a kolektivy, 
kteří docílili v roce 2011 význam-
ných úspěchů v rámci regionu, 
republiky či i na úrovni světové. 
Záštitu nad akcí převzali senátor 
Josef Regec a poslanci František 
Sivera a Michal Babák, první dva 
se jí i osobně zúčastnili. Mezi dal-
šími čestnými hosty nechyběli sta-
rosta Boskovic Jaroslav Dohnálek, 
místostarosta Blanska Jiří Crha či 
starostové Bořitova, Černé Hory, 
Benešova a další. V kulturním 
programu vystoupila zpěvačka 
Kateřina Reichová, při předává-
ní cen asistovaly fi nalistky Miss 
Zrcadlo 2011 Denisa Visingrová 
a Monika Řezníčková.

V první várce byli vyhlášeni ti, 
kteří se z akce z různých důvodů 
omluvili. Místopředseda FK Blan-
sko Břetislav Strážnický převzal 
cenu pro fotbalistu Davida Bed-
náře, jehož úspěšné působení jako 
profesionála v HFK Olomouc sle-
dují všichni fanoušci kopané na 
okrese, místostarosta Blanska Jiří 
Crha pro výborného atleta vytrval-
ce Jana Kohuta a místopředseda TJ 
ČKD Blansko Jaromír Novák pro 
stolní tenistku Marii Jirůškovou. 
Plavkyni Silvii Rybářovu, která 
dosáhla loni na dálkových tratích 

velkých úspěchů, zastupovala ma-
minka, otec zase dvojnásobného 
mistra světa v inline hokeji Patrika 
Šebka.

Další sportovci již ceny přebíra-
li osobně. Vynikající blanenský bi-
ketrialista Václav Kolář popovídal 
o svých výsledcích v roce 2011, 
talentovanému plavci Dominiku 
Špačkovi musela trochu pomoci 
jeho trenérka Věra Vencelová, kte-
rá rovněž převzala plaketu za svoji 
práci. Dalšího kouče Jiřího Pokoje 
doprovodili na pódium tři jeho svě-
řenci ze staršího blanenského fot-
balového dorostu. Ten si po výhře 

Anketa sportovec roku
Sportovec okresu (hlasování čtenářů)

1. Radim Kovář, cyklis  ka
2. Štěpán Havlíček, baseball

3. Nikola Hlubinková, cyklis  ka

Dále bez udání pořadí
David Bednář, fotbal

Marie Jirůšková, stolní tenis
Jan Kohut, atle  ka

Václav Kolář, biketrial
Silvie Rybářová, plavání

Patrik Šebek, inline hokej
Dominik Špaček, plavání

Trenér roku (bez udání pořadí)
Mar  n Bezdíček, cyklis  ka

Jiří Pokoj, fotbal
Věra Vencelová, plavání

Kolek  v roku (bez udání pořadí)
FK APOS Blansko starší dorost, fotbal

SK Minerva Boskovice muži, hokej
Sokol Bořitov muži, fotbal

Síň slávy
Jan Kužel, atle  ka

Roman Meluzín, hokej

v krajském přeboru vede úspěšně i 
v divizi, kde je po podzimu druhý. 
Historický úspěch bořitovského 
fotbalu v podobě postupu do I.A 
třídy se dočkal rovněž ohodno-
cení, kterého si, jak řekl manažer 
Alois Ťoupek, v klubu velice váží. 
Třetím oceněným kolektivem se 
stali boskovičtí hokejisté, vítězové 
loňské krajské ligy. Trenéra Mar-
tina Bezdíčka z Moravce Benešov 
zastoupil kolega Petr Koudelka. 

Stalo se již tradicí, že význam-
ní sportovci, trenéři či funcionáři 
našeho okresu na této akci bývají 
uvedeni do pomyslné Síně slávy. 

Letos se stali laureáty doyen atleti-
ky v regionu Jan Kužel ze Spešova 
a dvojnásobný mistr světa v hokeji 
Roman Meluzín. První se z vyhla-
šování omluvil, druhého zastupo-
vala půvabná dcera. Při předávání 
se u mikrofonu vystřídali někteří již 
ocenění členové síně. Velký úspěch 
zaznamenala zejména nestárnou-
cí olympionička z Londýna 1948 
Olga Oldřichová, krátce pohovořili 
i basketbalista František Pokorný 
a fotbalista Jaromír Novák. 

V závěru došlo na vyhlášení nej-
lepších sportovců podle hlasování 
čtenářů. Z rukou poslance Fran-

tiška Sivery a starosty Benešova 
Antonína Ruse převzala plaketu za 
třetí místo bikerka Nikola Hlubin-
ková, která již patří do absolutní 
republikové špičky. Jak přizna-
la, tajně myslí v budoucnosti na 
olympijskou účast. „Letos to už 
ale nestihnu,“ smála se. O prvním 
místě rozhodli pouhopouhé čtyři 
body. Vítěznou ruku zvedl cyklis-
tický kolega Hlubinkové Radim 

Kovář, druhý skončil baseballista 
Štěpán Havlíček. Oba nejlepší se 
přiznali, že se doposud neznali. Při 
vzájemné gratulaci ocenili sympa-
ticky kvality druhého.

Všichni účastníci decentní akce 
se shodli, že vyhlašování spor-
tovců, trenérů a kolektivů 2011 
se vydařilo. V nezávazné debatě 
se po jejím skončení ještě krátce 
pokračovalo.

Ještě o nich uslyšíme. Nastupující mladé hvězdy sportu na Blanensku Radim Kovář, Štěpán Havlíček, Václav 
Kolář a Dominik Špaček. Foto Jaroslav Oldřich

Ocenění fotbalisté. Zástupci bořitovského klubu si účas   na ceremoniá-
lu považovali.  Foto Jaroslav Oldřich

Moravci. Nikolu Hlubinkovou (druhá zleva) doprovodili duchovní otec 
Moravce Benešov Petr Koudelka a její rodiče. Foto Jaroslav Oldřich

Síň. Dcera Romana Meluzína (první zleva) přijala gratulace od Olgy Oldři-
chové, Fran  ška Pokorného a Jaromíra Nováka.  Foto Jaroslav Oldřich

V Brně se představí nejlepší 
hokejové týmy Evropy

Brno, Blansko - Stejně jako v loňské sezoně, i letos zakončí reprezen-
tační výběry Finska, Ruska, Švédska a České republiky hokejový seriál 
Euro Hockey Tour 2011/2012 v Brně. Poslední prověrka před mistrov-
stvím světa 2012, které společně pořádají Finsko a Švédsko, nabídne 
fanouškům nejen souboj o vítěze turnaje, ale i snahu hráčů vejít se do 
konečné nominace pro vrcholný turnaj sezony. Díky možné účasti někte-
rých hráčů z kanadsko-americké NHL se v moderní Kajot Areně může-
me těšit na evropský hokej světové úrovně. 

Závěrečný turnaj letošního ročníku Euro Hockey Tour odstartuje čes-
ký národní tým ve čtvrtek 26. dubna soubojem se Švédskem. Následovat 
bude sobotní duel proti druhému severskému soupeři z Finska, vrcholem 
brněnského podniku pak bude nedělní tradičně vypjatá bitva s Ruskem.

Prodej vstupenek byl zahájen 8. února prostřednictvím sítě Ticketpro, 
zakoupit lístky je také možné ve vybraných pobočkách sázkové kance-
láře Tipsport. „Po loňském úspěchu a nadšení všech zúčastněných oče-
káváme, že i letos bude o vstupenky enormní zájem. Byli bychom rádi, 
kdyby opět plné tribuny skvělých fanoušků doprovázely český národní 
tým k cestě za obhajobou loňského prvního místa na turnaji. Příznivce 
nejen z Brna a okolí na utkání tímto srdečně zveme. A protože si jejich 
podpory vážíme, rozhodli jsme se i přes nárůst DPH a dalších nákladů 
ponechat ceny vstupenek na stejné úrovni jako v minulém roce,“ řekla za 
organizátory Jana Obermajerová, ředitelka BPA sport marketing.

Vstupenky na čtvrteční utkání stojí 390 (sezení) a 250 Kč (stání), den-
ní vstupenka na víkendový program vyjde v sobotu i v neděli na 590 
(sezení) a 390 Kč (stání).  (pš)

Rozpis turnaje
Čtvrtek 26. dubna 2012 - Švédsko - ČESKO, 18 hod. Sobota 28. dubna 
2012 - ČESKO -Finsko, 14 hod., Rusko - Švédsko, 18 hod. Neděle 29. 
dubna 2012 - Finsko - Švédsko, 14 hod., ČESKO - Rusko, 18 hod.

Bohumil Hlaváček
Jaroslav Oldřich

Boskovice, Blansko - Skonči-
la základní část krajské hokejové 
ligy. Na boskovický led přijeli se-
hrát derby blanenští Dynamiters. 
Ve vyrovnaném utkání před výbor-
nou diváckou kulisou byli nakonec 
úspěšnější domácí, když o jejich 
těsné výhře rozhodl necelé čtyři 
minuty před koncem Tomáš Blaha.

SK Minerva Boskovice – Dy-
namiters Blansko HK 3:2 (0:0, 
2:2, 1:0). Branky: 21:39 Blaha 
(Chlup), 35:54 Látal (Kroupa), 
56:04 Blaha (Halamka) – 20:19 
Kuběna (Kazda, Jakubec), 38: 45 
Tesař PP (Hrůza).

Přes 400 diváků vidělo velice za-
jímavý a dramatický hokej. Po bez-
brankové první třetině překvapili 
hosté domácí v 19. sekundě gólem 
Kuběny. Skóre dlouho nevydrželo, 
protože Blaha o minutu později vy-
rovnal. Urputný boj o každý metr 
ledu pokračoval. Několik vylouče-
ní na každé straně domácí prolomi-
li v 36 minutě Látalem, ale o další 
tři minuty už opět bylo vyrovnáno, 
když skóroval v přesilové hře bla-
nenský Tesař.

Poslední třetinu měli domácí 

Derby s Blanskem rozhodl Tomáš Blaha

herně výrazně pod kontrolou, ale 
hosté statečně odolávali. Až v 56. 
minutě svojí druhou brankou v zá-
pase Blaha ukončil boskovické 
trápení a pěkným góĺem upravil 
na konečných 3:2.

SK Minerva Boskovice – HC 
Uherský Brod 3:1 (2:1, 1:0, 0:0), 
Zapletal, Provazník, Karný. 

V týdnu čekala Boskovické do-
hrávka odloženého utkání. V závě-

ru první třetiny šli během půlminuty 
do dvoubrankového vedení. Hosté 
sice snížili, ale to bylo z jejich stra-
ny vše. Ve 29. minutě dal třetí bran-
ku domácích Karný, aby ve zbytku 
zápasu již žádný gól nepadl.

Dynamiters Blansko HK – 
HHK Velké Meziříčí 8:4 (3:1, 
0:0, 6:3), Hrůza 3, Berka M. 2, 
Kuběna I., Grmela, Tesař.

Dynamiters vlétli do utkání, jak 

jim jejich výbušný název káže. 
V 15. minutě vedli 3:0 a i když 
hosté snížili, nic nenasvědčovalo 
tomu, jak bude vypadat druhá dva-
cetiminutovka. V ní ale Blansku 
zcela zvlhnul střelecký prach a di-
váci se nestačili divit, co se na ledě 
děje. Nedokázali se trefi t z ničeho, 
zahodili i trestné střílení. Hosté ale 
jejich marnost nepotrestali.

 Pokračování na str. 12


