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Na start obnoveného Půlmaratonu Moravským krasem se postavilo 519 běžců z celé republiky

Mulugeta Serbessa porazil Orálka i Kohuta
Bohumil Hlaváček

Blansko - Rok pauzy prospěl. 
Šestnáctý ročník Půlmaratonu 
Moravským krasem předčil svojí 
úrovní všechny předchozí. Počtem 
účastníků, doprovodným progra-
mem i organizací. Jak řekl patron 
soutěže místostarosta Blanska Jiří 
Crha, hlavní dík patří občanskému 
sdružení Sportuj s námi, na jehož 
bedrech závod spočíval. 

Na samotné trati byl nejlepší 
domestikovaný Afričan Mulugeta 
Serbessa. Lékař, který se usadil 
trvale v Česku, byl symbolicky 
posledním vítězem z roku 2009. 
Za slunečného počasí, které bra-
lo síly všem, dokázal porazit své 
hlavní rivaly – jak brněnského 
Daniela Orálka, tak domácí tajný 
trumf Jana Kohuta. Ten se svými 
favorizovanými spolubojovníky 
držel dlouho krok, ale čtyři kilo-
metry před cílem ho postihla krize 
a soupeři se mu vzdálili. Zaplně-
né náměstí Republiky pak mohlo 
tleskat nejvíce „Mirečkovi“, kte-
rému jinak běžci neřeknou podle 
postavy ze slavné básnické fi lmo-
vé série režiséra Dušana Kleina. 
V cílové rovince se objevil sám 
a proťal cílovou pásku s radost-
ným výrazem v tváři. 

Co rozhodlo o jeho výhře? 
„Ještě včera jsem běžel v Houšťce 
hodinovku, kde překonal spoustu 
rekordů Zátopek. A bylo tam ještě 
větší vedro než dnes. Proto jsem si 
myslel, že mi Dan uteče,“ usmál 
se na svého největšího soupeře 
v cíli krátce po doběhu Serbessa. 
S vítězstvím byl velice spokojen. 
„On je totiž vynikající běžec,“ 
přidal další poklonu na adresu 
soupeře. Za týden má sympatic-
ký atlet černé pleti na programu 
maraton na Kladně. „Vyhrál jsem 
tam už několikrát, ale člověk na 
této trati může těžko něco plá-
novat, je to pokaždé jiné,“ dodal 
plynulou češtinou.

Druhý Orálek potvrdil, že roz-
hodl poslední kilometr trati. „Ce-
lou trať jsem se snažil o co největ-
ší rychlost, ale nestačilo to. Honza 
odpadl tak čtyři kiláky před cílem, 
bylo to už jenom mezi mnou a Mi-
rečkem,“ popsal poslední úsek 
trati. Jak řekl, celý závod se snažil 
tempo diktovat on. „Asi dvakrát 
mne vystřídal Honza Kohut. Na 
obrátce jsem vedl. Před závodem 
jsem tušil podobný průběh, jaký 
pak nastal. Že to bude tak nějak 
nerozhodně a před cílem se uvidí. 
Doufal jsem, že to bude pro mne, 
ale nevyšlo to,“ oddychoval. Orál-

ka teď čeká hlavní závod sezony. 
Mistrovství světa v běhu na sto 
kilometrů, to se bude konat v Ni-
zozemsku. S jakými ambicemi na 
ně bude odjíždět? „Být do desítky. 
Loni jsem byl jedenáctý, tak bych 
to chtěl zlepšit. A měl jsem titul ve 
veteránech, rád bych ho obhájil,“ 
přeje si.

Jan Kohut byl víceménně spo-
kojen. „Po dvou okruzích ve 
městě bylo jasné, že se rozhod-
ne mezi námi třemi. Na obrátce 
na Punkevkách jsem byl ještě 

v pohodě. Při návratu do Blanska 
jsem ale dostal pomyslnou ránu 
přes nohy a už to tak nešlo. Utekli 
mi,“ vysvětlil. Svůj plán týkající 
se překonání letitého rekordu Mi-
lana Vrány na půlmaratonské trati 
tak nespnil. „Za tohoto vedra to 
nešlo,“ pokrčil rameny. Následu-
jící víkend se blanenský vytrvalec 
chystá na trať slavného závodu 
Běchovice-Praha. „Tak do osmé-
ho místa bych mohl být,“ tajně 
věří. Příznivci atletiky z našeho 
regionu mu určitě drží palce.

Vítězný Mulugeta Serbessa.  Foto Bohumil HlaváčekVítězný Mulugeta Serbessa.  Foto Bohumil Hlaváček Na tra  .  Foto Bohumil HlaváčekNa tra  .  Foto Bohumil Hlaváček

Michal Kubík se stal mistrem Michal Kubík se stal mistrem 
republiky v jach  ngurepubliky v jach  ngu

Tovačov, Blansko - Nestárnoucí blanenský jachtař Michal Kubík si 
připsal další cenný úspěch, když na mistrovství republiky veteránů 
ve třídě Vaurien dosáhl se svojí manželkou Danou v posádce na  tul. 
„Sice jsme ani jednu ze tří rozjížděk nevyhráli, ale byli jsme vždy dru-
zí, což v součtu stačilo na prvenství,“ popsal průběh závodu. Sezonu 
mají výborně rozjetou i v Českém poháru. „Vedeme. Doufám, že po-
slední závod nepokazíme a pozici udržíme,“ věří. (bh)

Benešov - V uplynulém týdnu se 
konalo ve Švýcarském Champéry 
Mistrovství světa v cross country 
horských kol. Moravec Benešov 
reprezentoval v juniorské kategorii 
Radim Kovář, kvůli zranění z tré-
ninku v Novém Městě na Moravě 
chyběla úřadující vicemistryně ČR 
Nikola Hlubinková.

„Radim měl nabitý program. 
Představil se už ve štafetě, ve které 

Česká republika patřila k horkým 
favoritům na vítězství. Bohužel 
hned od začátku se našim lepila 
smůla na paty. Na prvním úseku 
se Jaroslavu Kulhavému v depu 
zvedl plot položený na zemi. Vítěz 
Světového poháru a pozdější mistr 
světa málem upadl, při tom si na-
razil žebra. Radimu Kovářovi pře-
dával na druhé pozici. Ani tomu se 
nevyhnuly problémy na trati a Ka-

teřina Nash tak přebírala „kolík“ 
na šestém místě. Na stejné pozici 
vyrazil na trať poslední člen štafe-
ty Ondřej Cink, který jako jediný 
prolétl okruh bez chyb. Probojoval 
se až na třetí místo, které bohužel 
neudržel, takže naše štafeta zís-
kala na mistrovství nepopulární 
bramboru,“ popsal průběh závodu 
Radimův klubový trenér Martin 
Bezdíček. 

Druhý den se Radim představil 
v závodě juniorů. Bohužel již v za-
váděcím kole utrhl převodník. Bo-
joval, ale ve třetím kole byl dojet 
prvním a závod pro něj defi nitivně 
skončil. „A to odjížděl na mistrov-
ství v plné formě a s vidinou vý-
sledku do desátého místa,“ doplnil 
Bezdíček. Chuť si může Radim 
spravit na fi nále Českého poháru 
v Bedřichově.  (pš)

Bramborová medaile a nedokončený závod

Kunštát - Dvojice Patrick 
Schnetzer a Dietmar Schneider 
z týmu Höchst 2 zvítězila v pá-
tém díle Světového poháru v ko-
lové, který hostila v sobotu spor-
tovní hala v Kunštátě. Rakušané 
zdolali ve finálovém utkání švý-
carský pár Petr Jiricek a Marcel 
Waldispühl 3:1. Radim Hasoň 
a Jiří Hrdlička ze Svitávky obsa-
dili pátou příčku.

„Když skončíte pod bednou, 
tak je to vždycky zklamání,“ svě-
řil se Radim Hasoň. „Na druhé 
straně turnaj měl skvělé obsaze-
ní a už ve skupině jsme narazili 
na dva těžké soupeře. Pravidel-
ně se s nimi střetáváme, jednou 
vyhrajeme my, jednou oni, nyní 
zůstal Černý Petr na nás. Do se-
mifinále jsme se tedy nedostali, 
výhra v utkání o páté místo je jen 
malou náplastí,“ doplnil. 

Do Kunštátu se v sobotu sjelo 
celkem deset dvojic z Rakouska, 
Německa, Švýcarska, Maďar-
ska, Francie a České republiky. 
Domácí kolovou kromě Hasoně 
a Hrdličky reprezentovaly ještě 
dvojice Pavel Loskot - Radim 
Lepka a Pavel Vitula - Milan 
Novák. Právě oba páry si to roz-
daly v souboji o sedmou příčku. 
Úspěšnější byli prvně jmenova-
ní, kteří zvítězili po „penalto-
vém“ rozstřelu 6:5. 

Výsledky, skupina 1: 
1. Ehrenberg 12 bodů, 2. Höchst 
1 9 bodů, 3. Oftringen 6 bodů, 
4. MO Svitávka 1 3 body, 5. Baj 
0 bodů. 

Skupina 2: 1. Winterthur 10 
bodů, 2. Höchst 2 10 bodů, 3. SC 
Svitávka 6 bodů, 4. MO Svitávka 
2 3 body, 5. Dorlisheim 0 bodů. 

V Kunštátě kralovali Rakušané, 
Hasoň a Hrdlička skončili pátí

Zápasy o konečné umístění, 
o 9. místo: Baj – Dorlisheim 
1:5, o 7. místo: MO Svitávka 1 
– MO Svitávka 2 6:5, o 5. mís-

to: SC Svitávka – Oftringen 5:4, 
o 3. místo: Ehrenberg – Höchst 1 
3:6, o 1. místo: Höchst 2 – Win-
terthur 3:1.  (pš)

Jiří Hrdlička Jiří Hrdlička (vlevo) (vlevo) v souboji.  Foto Pavel Šmerdav souboji.  Foto Pavel Šmerda

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Hned dvě okresní derby se hrála 
o předminulém víkendu v kraj-
ském přeboru, třetí pak tuto so-
botu. Boskovice doma přetlači-
ly Ráječko, roli favorita splnilo 
Blansko v Rájci-Jestřebí, když zá-
pas měl ve druhé půli neobyčejně 
dramatický průběh. Mimořádný 
náboj měl i očekávaný duel mezi 
Blanskem a Boskovicemi. Domácí 
byli po celý zápas lepším týmem, 
spálili však neuvěřitelné množství 
šancí a nakonec byli rádi za remí-
zu. V tabulce je Blansko po výhře 
Vracova druhé.

Minulou sobotu vedly Bosko-
vice s Ráječkem brzy brankou 
Jana Horáka. Hosté pak již hráli 
v obraně pozorně a nedovolili sou-
peři zvýšit vedení. Naopak střída-
jící Tajnai ve druhé půli vyrovnal 
a vypadalo to na remízu. Kouč 
domácích Vorlický ale znovu šel 
na hřiště v dresu a svoje svěřence 

Derby: Drama  cká podívaná

dovedl k vítěznému gólu, o který 
se postaral Ošlejšek.

Blansko po celou první půli 
v Rájci tlačilo. Domácí se sice také 
dostávali na dostřel Juranovy brá-
ny, ale šancí měli určitě víc hosté. 

Do vedení je poslal Šenk krátce po 
půli. Když Ráječtí nedali jasnou tu-
tovku, dvojice Šenk Sehnal dotáhla 
vzájemnou kombinaci k okamžité-
mu trestu podle hesla nedáš dosta-
neš, skóroval znovu Michal Šenk. 

FK Apos Blansko - FC Boskovice 3:3 
Poločas: 2:2. Branky: 1. Doležel, 7. Janíček K., 86. Sehnal - 22. vlastní 

Šplíchal, 25. Šafařík, 46. Janíček J. Blansko: Juran - Hájek, Bubeníček, 
Šplíchal, Beneš, Sedláček (73. Pernica), Janíček K. (58. Kugler), Zouhar, 
Šenk, Sehnal, Doležel. Boskovice: Švéda - Adamec, P. Mar  nek (C), Ja-
kub Horák (65. Fojt L.), Vykoukal - Preč, Jan Horák, Ošlejšek (82. Vorlic-
ký), Šafařík, Müller (68. Horák M.) – Janíček. Diváků: 250. 

Slavoj Podivín - MKZ Rájec-Jestřebí 7:3 
Poločas: 3:2. Branky: 14. a 44. Macháček, 48. Ostrý. Rájec: Něme-

ček - Keller, Palkanynets (77. Kovář), Macík, Holý, Hrůza, Opletal (73. 
Geschwantner), Sedlák, Straka, Macháček, Ostrý. Diváků: 100.

SK Olympia Ráječko – FRAMOZ Rousínov 0:1
Poločas: 0:1. Ráječko: Re  egy – Tenora (46. Sígl), Maška, Bartoš, 

Koutný (51. Badura) – Jarůšek, Sehnal J., Kupský, Štrajt (46. Neděla) – 
Tajnai, Starý. Diváků: 200. 

Blansko – Boskovice 3:3.  Foto Josef MikulášekBlansko – Boskovice 3:3.  Foto Josef Mikulášek

Zdálo se být rozhodnuto. Začaly 
se však dít věci. Po faulu ve středu 
hřiště byl vyloučen blanenský Ko-
lář a krátce nato Hrůzova střela 
prolétla houštinou těl k tyči, Juran 
nestačil zareagovat. Záleského svě-
řenci zatroubili k ataku. Po jedné ze 
situací míč mířil neomylně za čáru 
a stoper Martinec jej vyboxoval 
rukou. Šel ven a Macík z penalty 
srovnal. Blansko ale ukázalo svoji 
sílu. Poté, co přežilo nápor domá-
cích, se trefi l Doležel a ve zbývajím 
čase jeho spoluhráči nepustili ani 
v devíti Rájec ke hře.

O právě uplynulém víkendu za-
jeli Ráječtí do Podivína.V zápase 
posledních dvou celků drželi krok 
jen v první půli. 

 Pokračování na str. 8


