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Sport

Fotbalista roku 2019
V pátek 24. ledna 2020 proběhlo v boskovickém zámeckém skleníku vy-

hlášení 17. ročníku ankety „Fotbalista roku“, kterou pořádá OFS Blansko, 
za  podpory  celé  řady  sponzorů.  Oceněným  věnovaly  věcné  ceny  pivovar 
Černá  Hora,  město  Boskovice,  fotbalový  klub  Žijeme  hrou  a  OFS  Blan- 
sko. Dárkové tašky pro vyhodnocené mládežníky věnovali starostové měst 
a obcí vyhodnocených hráčů.

Ceny předávali senátorka Jaromíra Vítková, místostarostové města Bos-
kovice Lukáš Holík a Radek Mazáč, starosta města Blanska Jiří Crha, mís-
tostarosta města Blanska František Hasoň, starosta obce Ráječko Vít Rajt-
šlégr, starosta obce Voděrady Lubomír Lepka, předseda OS ČUS Blansko 
Josef Vrba, člen rady města Boskovice Jaroslav Oldřich, člen řídící komise 
pro Moravu Luboš Němec.  

Dále známé osobnosti z ligových trávníků Karel Jarůšek, Petr Švancara, 
Patrik Siegel, ligový rozhodčí Ondřej Pelikán. Vyhlašoval se nejlepší fotba-
lista  okresu,  okresní  jedenáctka,  trenér,  rozhodčí,  tři  nejlepší  dorostenci, 
žáci, hráči přípravky a osobnost roku. Zpestřením slavnostního večera, bylo 
vystoupení skupiny „Trní“. Přítomní diváci neskrblili potleskem pro oceně-
né a přispěli tak k hezké atmosféře pátečního večera.

A jak dopadly výsledky ankety?
Fotbalista roku 2019

1.  Paděra  Ondřej  FK  Blansko,  2.  Bednář  David  FK  Blansko,  3.  Loukota   
Ivo FK Kunštát, 4. Fadrný Jiří FC Boskovice, 5. Vorlický Jiří FK Kunštát,  
6. Keprt Daniel SK Olympia Ráječko, 7. Novák Jan FC Boskovice, 8. Daněk 
Michal FC Boskovice, 9. Sedlo Martin FK Blansko, 10. Stara Jan FC Bos-
kovice, 11. Bednář Jindřich FC Boskovice

Dorosteneci roku 2019 (bez uvedení pořadí)
Alexa Štěpán FC Boskovice, Baňa Dominik Žijeme hrou, Rek Alexandr FK 
Blansko

Žáci roku 2019 (bez uvedení pořadí)
Fadrný Jan Žijeme hrou, Müller Patrick FC Boskovice, Zouhar Dominik 
FK Blansko

Hráči přípravky roku 2019 (bez uvedení pořadí)
Sedláčková Jana SK Jedovnice, Feilhauer Filip SK Olympia Ráječko, Kotek 
Tomáš Žijeme hrou
Trenér roku 2019 – Horák Vladan FK Kunštát
Rozhodčí roku 2019 – Machorek Jakub
Osobnost roku 2019 – František Tenora, předseda předseda FK Kunštát
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Atletický rok ASK Blansko

Sváteční volejbal
  Po 3-leté pauze se v pátek dne 27. 12. 2019 uskutečnil již 19. ročník volejba-
lového turnaje smíšených družstev neregistrovaných hráčů a hráček.
  Tento turnaj se konal v městské sportovní hale na Údolní ulici v Blansku za 
účasti 7 družstev z Blanska, Brna, Adamova a okolí. Těchto 7 týmů se utkalo 
systémem každý s každým na jeden hraný set. 
  K vidění byla řada vyrovnaných a dramatických utkání v maratonu 21 utká-
ní, po jejichž skončení bylo následující pořadí turnaje:
1. ASK Blansko, 2. Mroži Jedovnice, 3. Sokol Adamov, 4. Veteráni Blansko,  
5. Nemocnice Blansko, 6. Amatéři Brno, 7. Junioři ASK Blansko.
  Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Petr Prudík (Adamov), nejlepší hráč-
kou Natálie Součková (Junioři ASK) a nejsympatičtější hráčkou turnaje Zuzka 
Bělíková (Nemocnice Blansko).
  Poděkování  patří  všem  sponzorům  akce,  kterými  byli  VZP  Blansko,  město 
Blansko a Zahradnictví Roman Koupý Doubravice. Taktéž velký dík patří rozhod-
čímu Stanislavovi Komárkovi, který bez problémů odřídil většinu utkání turnaje.
  Další tradiční dostaveníčko plánují amatérští volejbalisté v Blansku na veli-
konoční neděli.  -MS-

  Pro  atletický  klub  ASK  Blansko  to 
byl rok plný úspěchů a změn. Již halo- 
vá sezóna ukázala, že Blanenský klub 
bude patřit k předním v kraji. K opo- 
rám  oddílu  patřily  Dominika  Bezdíč-
ková s Veronikou Jakusidisovou, když 
vybojovaly medaile z Mistrovství Jiho-
moravského kraje, Mistrovství Moravy 

a  Slezska,  ale  i  Mistrovství  České  re-
publiky. I ostatní podávali kvalitní vý-
kony, když překonávali osobní maxima. 
Z  halové sezóny jsme přešli do té letní, 
ve které byl jeden z vrcholů Olympiáda 
dětí a mládeže v Liberci. Přes těžké no-
minační  limity  se  podařilo  děvčatům 
Bezdíčkové a Jakusidisové na tuto akci 

probojovat. Obě startovala v bězích na 
300 m a shodně dovezly pro blanenský 
oddíl bronzové medaile. V nominaci na 
tuto akci byla jako náhradnice na 60 m 
vybrána  Kristýna  Nollová.  Z  velkého 
Mistrovstí České republiky ještě dovez-
la Jakusidisová bronz v běhu na 300 m. 
Ale  i  ostatní  děvčata  pro  které  byl  
vrchol  Mistrovství  Moravy  a  Slezska  
se  neztratila.  Z  této  akce  přiváží  do 
Blanska medaile Bezdíčková a Natálie 
Poláčková. V družstvech jsme vloni zá-
vodili v přípravkách, kde naše družstvo 
patřilo  k  nejmladším.  Družstvo  mlad-
ších žákyň se probojovalo do krajského 
finále.  Zde  jim  postup  na  Mistrovství 
Moravy  a  Slezska  utekl  o  11  bodů. 
Družstvo žen vloni posílené o žákyně  
a  dorostenky  vybojovalo  v  druhé  lize 
krásné  šesté  místo.  V  loňském  roce 
jsme  pořádali  základní  krajská  kola  
přípravek  a  mladšího  žactva,  tradiční 
Memoriál Věry Bušové Gilkové a kraj-
ské  finále  mladšího  žactva.  Během 
roku  došlo  v  klubu  ke  změně  vedení, 
když  z  postu  předsedy  po  dlouhých  
a  úspěšných  letech  odstoupil  pan  Jiří 
Ošlejšek,  který  i  nadále bude v klubu 

působit ve vedení a jako šéftrenér. Pana 
Ošlejška  doplnili  ve  vedení  na  postu 
předsedy Martin Bezdíček a jako člen 
vedení paní Gabriela Ellingerová. A co 
nás čeká v roce 2020, v družstvech po-
stavíme přípravky od kterých očekává-
me postup do krajského finále, mladší 
žactvo  a  nově  starší  žákyně,  které  by 
měly patřit k jedněm z nejlepších v sou-
těži.  Ženy  se  v  druhé  lize  poperou  
o postup do baráže o první ligu. Po le-
tech stavíme družstvo mužů. Ze soutěží 
pořádaných  oddílem  se  můžete  těšit  
na  již  tradiční  Memoriál  Věry  Bušo- 
vé Gilkové, který se uskuteční v pátek  
8. 5. v novém formátu. Opět zde bude 
vrcholem běh na 800 m žen. Pořádáme  
i  základní  kolo  mladšího  žactva  a  to  
21. 5. Vrcholem pořadatelské práce bu- 
de Mistrovství Moravy a Slezska druž-
stev  mladšího  žactva  4.  10.  Na  závěr 
děkujeme  za  podporu  naší  činnosti 
městu Blansku, Jihomoravskému kraji, 
TJ ASK Blansko a všem co nás podpo-
rují a fandí. 

Text: Martin Bezdíček,  
atletika ASK Blansko
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Petr Švancara, Ondřej Paděra, Karel Jarůšek a Jiří Crha na slavnostním večeru


