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Jan Trtílek a Katefiina Zoubková - král a královna.

Zatímco se na Boskovice sná‰el 24. 1.
2014 mraziv˘ páteãní veãer, v tamûj‰ím
Zámeckém skleníku vítala hudební skupina
Espuelas sv˘mi temperamentními skladba-
mi úãastníky slavnostního veãera, v jehoÏ
prÛbûhu byly vyhlá‰eny v˘sledky ankety
Fotbalista okresu Blansko za rok 2013
a dal‰ích 7 kategorií: fotbalistka, doroste-
nec, Ïák, Ïák pfiípravky, rozhodãí, trenér
a poprvé osobnost, která byla uvedena do
„sínû slávy”.  Úderem 18.00 hodiny se sál
Zámeckého skleníku zaplnûn˘ do poslední-
ho místa zti‰il a moderátor této akce, pan
Oldfiich Kováfi, zval na jevi‰tû postupnû ví-
tûze jednotliv˘ch kategorií. Vyhlá‰ena byla
pouze jména vítûzÛ. Jedinou kategorií,
v níÏ byli ocenûni v‰ichni nominovaní byla
kategorie jedenáctka roku. Z tûchto jede-
nácti jmen také vze‰el staronov˘ fotbalov˘
král. Jména nejlep‰ího fotbalisty a fotbalist-
ky okresu se totiÏ z loÀsk˘ch tabulek do-
slova pfiekopírovala. Králem okresní kopa-
né se stal opût Jan Trtílek hrající za
Blansko, na trÛn po jeho boku se jako krá-
lovna usadila Katefiina Zoubková, toho ãa-
su hájící barvy Rájeãka.   

Cel˘ slavnostní ceremoniál byl doplnûn
kulturními vstupy zmínûné skupiny
Espuelas, která sv˘mi sviÏn˘mi skladbami
v mexickém stylu udrÏovala po cel˘ veãer
dobrou náladu stejnû jako dynamické vy-
stoupení taneãní skupiny Tancini

Názory na tuto anketu se rÛzní. To ale
nic nemûní na skuteãnosti, Ïe dvû hodiny
strávené v sále Zámeckého skleníku
v Boskovicích znamenaly nejen pfiíjemné
setkání fotbalov˘ch pfiíznivcÛ jinde neÏ na
fotbalovém hfii‰ti, ale pfiedev‰ím pûknou
sportovnû spoleãenskou akci.

Fotbalista okresu Blansko: 
(jedenáctka roku) 
1. Jan Trtílek, Blansko
2. Martin Sehnal, Rájeãko
3. Ondfiej ·panûk, Kun‰tát
4. Jakub Tenora, Rájeãko
5. Martin Fadrn˘, Boskovice
6. Tomá‰ Zouhar, Blansko
7. Jan Sehnal, Rájeãko
8. Petr Gromsk˘, Blansko
9. Jifií Vorlick˘, Vilémovice

10. Marek Pernica, Vilémovice
11. Antonín Preã, Boskovice

Fotbalistka okresu Blansko:
Katefiina Zoubková, Rájeãko

Dorostenec: Michal Zouhar
Îák: Luká‰ Vorlick˘
Pfiípravka: Dominik Zouhar
Rozhodãí: Miroslav Nejezchleb
Trenér: Radek Sedláãek
SíÀ slávy: Zdenûk Skfiipsk˘

Text a foto: Jitka Koutná

Boskovice ãi ukázka mistrovství mladého
boskovického vzpûraãe Petra Mareãka.
Slavnostnímu vyhlá‰ení pfiihlíÏelo kromû
ocenûn˘ch hráãÛ a jejich pfiíznivcÛ také
mnoho v˘znamn˘ch hostÛ z fiad vefiejného,
kulturního a sportovního Ïivota. Za v‰ech-

ny jmenujme pana Tichého, drÏitele stfiíbr-
né medaile z MS v kopané v Chile v r.
1962. Vyhlá‰ení bohaté tomboly a závûreã-
n˘ raut byly pfiíjemn˘m vyvrcholením
a hezkou teãkou za cel˘m slavnostním ve-
ãerem. 

Fotbalista okresu Blansko za rok 2013
Tel.: 603 259 015

Butik s dámskou módou,
Wanklovo nám. 4, Blansko(obchÛdek pod schody vedle poji‰Èovny)

je od 3. února 

P¤ESTùHOVÁN NA NOVOU ADRESU
Bezruãova 1559/5, Blansko

(kde dfiíve sídlil dûtsk˘ sekáã).

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.

NOVù klasické obûdové menu
65 – 75 Kã

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

SLEVY AÎ 30%      


