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Blanenští Kolář a Kakáč
dominovali v Březové
Bohumil Hlaváček
Jana Kakáčová
Březová u Sokolova - Druhý
závod třídílného Evropského poháru v biketrialu se konal v Březové
u Sokolova. Pro české jezdce to
byl zároveň i další podnik VEMA
Mistrovství ČR. Za účasti výprav

z devíti evropských zemí bojovali
jezdci konečně na převážně přírodních tratích.
Naprosto excelentně zajel v kategorii Elite blanenský Václav Kolář a s velkým náskokem porazil
přední světové jezdce Španěla Xavi
Alonsa i Slováka Petera Bartáka.
Týmový kolega Martin Kakáč za

Václav Kolář.

Luděk Pernica
si zlomil nohu
Blansko, Brno - Nadějně nastartovaná kariéra blanenského Luďka
Pernici v prvoligové Zbrojovce
Brno dostala nucenou pauzu. Na
tréninku si totiž nešťastně zlomil
zánártní kůstku a podle prvních odhadů bude mimo hru asi minimálně
tři měsíce.
„Je to obrovská škoda, hodně
jsme si teď od Luďka slibovali, trenér s ním počítal do základní sestavy,“ mrzí předsedu představenstva
klubu Karla Jarůška. Jak řekl, podzimní sezona je pro talentovaného
obránce ohrožená. „Všiml jsem si
zajímavé shody okolností. Pernica
je již šestým případem, kdy došlo
k podobnému zranění našeho hráče
se stejnou značkou kopaček,“ poznamenal.
(bh)

Foto Radim Kakáč

Z HISTORIE
MS V KOPANÉ
Řešte na str. 12

Ve Vilémovicích hráli fotbal veteráni a ženy

ním nezaostal. Startoval v kategorii
Junior a také s přehledem zvítězil.
V Evropském poháru se tak po dvou
kolech dělí se Slovákem Jánoškou
o první místo. Martinovi však budou z tohoto závodu chybět body do
republikového mistrovství, protože
nestartoval v Elite, kde letos jezdí.
Výborně zajel také Václav Gryc
a Martina na stupních vítězů doplnil na druhém místě. Průběžně mu
zatím patří v EP třetí příčka.
Senior Tadeáš Ševčík zajel výbornou devátou příčku ve své velmi
silně obsazené kategorii.
Také Ondra Šenk v Minime vybojoval krásné páté místo, když se
dokázal zlepšit z 21 trestných bodů
v prvním kole na pouhé dva body
v kole druhém. V beginnerské soutěži HI TEC Cup dokázal ve své kategorii Michal Sedlák opět zvítězit
a Miloslav Gryc v kategorii Hobby
obsadil 14. místo.
Na mistrovství světa do španělské Vilanova de Prades a italského
Darfo Boario Terme tedy 20. července odjíždí čtveřice blanenských
bikerů. Václav Kolář bude bojovat
v nejprestižnější světové kategorii
Elite, Martin Kakáč a Václav Gryc
v kategorii Junior a Ondřej Šenk
v Minime.

Radim Kovář letí na
mistrovství Evropy
Benešov - Poprvé v historii benešovského klubu odlétá jeho člen na
mistrovství Evropy v závodě horských kol. Do izraelského letoviska
Haifa míří juniorský reprezentant
Radim Kovář. Celá česká výprava v čele s Jaroslavem Kulhavým
a Terezou Huříkovou vyrazí už ve
čtvrtek z pražského letiště.
Našeho závodníka čekalo před
odletem několik krušných dní. Po
Českém poháru v Novém Městě
na Moravě absolvoval se svou stájovou kolegyní Nikolou Hlubinkovou náročné týdenní reprezentační
soustředění v Peci pod Sněžkou,
které bylo zakončeno závodem
Slovenského poháru v Dohňanech,

kde se příští rok pojede evropský
šampionát. Radim po náročném
soustředění skončil na osmém místě, v závodě kadetek vyhrála Nikola
Hlubinková, která i přes pád v prvních metrech po startu, kde si bohužel naštípla malíček, porazila svoji
největší konkurentku a vedoucí
závodníci Českého poháru Barboru
Machulkovou. V tomto závodě startoval i Adam Sekanina, který dojel
na jedenáctém místě.
Pro Radima Kováře celá příprava skončila v sobotu na mistrovství
České republiky v silniční cyklistice, které se konalo v Kyjově. V závodě s hromadným startem skončil
na 28. místě.
(mb, pš)

Hyundai Cup. Týden před hlavním vilémovickým mužským turnajem v malé kopané se utkali na čtyřech hřištích staří páni a ženy. Výsledky na str. 12
2xfoto Bohumil Hlaváček

Kleveta se rozhodl pověsit kopačky na hřebík
Bohumil Hlaváček
Blansko - Čas je neúprosný a jeho chod si
na vlastní kůži uvědomil jeden z nejlepších
fotbalistů našeho regionu posledních zhruba
patnácti let. S Tomášem Klevetou jsem si chtěl
původně krátce popovídat o jeho plánech na
další sezonu. Jeho odpověď byla překvapivá
a dala rozhovoru zcela nový směr. Rozhodl se
totiž ukončit svoji aktivní kariéru.

Jaká byla ta právě skončená sezona
z tvého pohledu?
Z hlediska našeho týmu skončila dobře.
Blansku se kýžená záchrana v divizi povedla. Já osobně jsem toho moc nenahrál. Trápila mne zranění a to mne přivedlo k onomu
zásadnímu rozhodnutí.
Myslíš to opravdu vážně? To se tvým fanouškům líbit nebude…
Je to tak. Zápasem s Velkým
Meziříčím jsem skončil.
Oznámil jsem to, jestli to
berou vážně, nevím, ale já
ano. Avizoval jsem to již
před rokem, přemluvili
mne však k výpomoci.
Teď už mne opravdu
nikdo nezlomí, nechám to mladším.
Minimálně
rok
o fotbale nechci
slyšet.

Pozor! Návrat tedy ještě úplně nevylučuješ?
Jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Minimálně rok ale svoje tělo nechám odpočívat.
Tedy od kopané, nějaký pohyb vykonávat
musím. To by asi jinak nešlo, mohlo by se
to projevit na váze a skončit s dvaceti kily
navíc. Asi to bude tenis, kolo. Ani na malou kopanou se přemluvit nenechám. Dívat se a fandit budu samozřejmě chodit.
Nohy mi asi cukat budou.
Tak tedy konec. Zkus zrekapitulovat
svoji bohatou kariéru…
Začínal jsem od čtyř let v přípravce
v Metře. První trenér byl asi Honza Nečas. Tam jsem hrál i vyšší žákovské soutěže. Přes vojnu jsem působil ve Znojmě,
v Rapoticích. Po ní jsem šel do Ráječka,
kde jsem strávil dlouhou
dobu, na niž velice rád
vzpomínám. Pak
nastal po sloučení blanenského
fotbalu návrat
do rodného
města.

Poslední tři roky jsem si zde užíval, byl to
určitě vrchol mé kariéry. Parta, postupy do
vyšších soutěží, paráda.

Zahrál sis i v MSFL…
To bylo pro mne největší zadostiučinění.
Už jsem nečekal, že bych si mohl vyzkoušet až tak vysokou soutěž. Jsem moc rád, že
se mi to povedlo. Myslím, že jsme tam jako
tým až tak velkou ostudu neudělali. Divize
je pro Blansko asi optimální soutěž, níž by
se jít nemělo.
Kolik jsi dal v lize gólů?
Tak to nevím. Snad sedm nebo osm?
I když možná asi míň, on toho nejvíc dával
Sehnálek. Musím se přiznat, že netuším,
budu se muset zeptat.
Co takhle trenérská práce, v níž bys mohl
předat svoje nemalé zkušenosti?
Přiznám se, že to mne nikdy nelákalo.
Nejsem takový typ, nemám na to povahu.
Kouče jsem vždy obdivoval, sám bych to ale
nedokázal.
Nedá mi to, abych se ještě jednou nezeptal, zda tvoje rozhodnutí skončit s aktivní kariérou není ještě tak trochu předčasné…
Je mi pětatřicet. I když je pravda, že
i starší borci ještě hrají. Pokud však nemůžu
trénovat naplno, nemyslím, že má smysl pokračovat. Hrál jsem i pod prášky, pořád něco
zatejpované. V tuto chvíli nemůžu říct na sto
procent, že se už na trávník nikdy nevrátím,
ale třeba do divize už asi určitě ne. Třeba nějakou nižší soutěž bych si časem, pokud se
zdraví vylepší, ještě možná zkusil.

Spartak Moskva
chtěl přijet do
Blanska
Blansko - Hokejový Spartak
Moskva v Blansku. Moc nechybělo
a tato senzace se mohla stát skutečností. Management jednoho z nejlepších celků ruské KHL projevil
zájem o letní soustředění na místním zimním stadionu s využitím
celé pestré nabídky Sportovního
ostrovu Ludvíka Daňka. „Bohužel
jsme museli odmítnout. Tedy alespoň pro letošní rok. Termíny měla
nasmlouvána jiná mužstva, zaplaceny jsou zálohy,“ lituje ředitel
společnosti Služby Blansko Radek
Snopek. Jak doplnil, jako velice
nadějné se jeví možnost, že soustředění bude naplánováno na příští léto. „Celá hokejová veřejnost
by mohla mít jedinečnou příležitost sledovat přípravu špičkového
světového mužstva, které čerstvě
posílil i legendární český brankář
Dominik Hašek,“ těší se.
(bh)

pozvánka
V sobotu a v neděli 3. a 4. července se koná ve Vilémovicích další
ročník velkého turnaje v malé kopané s názvem Hyundai Cup. Zahájen
bude za účasti čtyřiceti týmů z celé
ČR v sobotu v 8.30 hod., finále je
plánováno na neděli v 17.40 hod.
V sobotu večer je diskotéka. (bh)

