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Ak  vně se v letošním roce do prvomájových Boskovických běhů zapojilo téměř 1 600 závodníků

Hlavní závod vyhrál znovu Robert Krupička
Michal Záboj
Bohumil Hlaváček

Boskovice - Boskovice mají za 
sebou další ročník sportovního 
prvomájového dne. Dvanáct a půl 
kilometru dlouhou trať Běhu za 
sedmizubým hřebenem nejrych-
leji zdolal Robert Krupička, kte-
rý obhájil své loňské prvenství. 
Běžec klubu Salomon do cíle 
doběhl s časem 40:44. Druhý 
skončil s časem 41:27 Dan Orá-
lek z AC Moravské Slavia Brno 
a třetí Martin Šmíd z klubu Střel-
ka Brno s časem 41:38.

Závodníci hlavního Běhu za 
sedmizubým hřebenem vyrazi-
li za slunného a teplého počasí. 
Dohromady na trať, která vedla 
z centra města kolem westerno-
vého městečka a arboreta Šmel-
covna přes Pilské údolí a dále pod 
zámeckou oboru zpět na Masary-
kovo náměstí, vyrazilo 627 běž-
ců. Do akce Turisté jdou s námi 
se zapojilo 244 lidí. 

Boskovické běhy odstartovali 
už dopoledne, kdy se konaly dět-
ské běhy. Po poledni byly na pro-
gramu Lidový běh na 800 metrů 

a Zámecký běh na dva a půl kilo-
metru. Jeho vítězem se stal Jakub 
Ambroz (1987) z Atletického klu-

bu Emila Zátopka s časem 10:33. 
Druhé místo obsadil Tomáš Veče-
řa (1989) BCK Relax Olešnice 

11:02 a třetí Pavel Dvořák (1982) 
M Biatlon Prostějov (11:06).

Další letošní novinkou bylo 

představení hymny Boskovických 
běhů. Těsně před startem hlavní-
ho závodu ji zazpíval pěvecký 
sbor. Druhá sloka hymny vypro-
vázela rekordní počet 623 běžců 
na trať hlavního závodu – Běhu 
za sedmizubým hřebenem.

Velké sympatie si svým skrom-
ným vystupováním získala letošní 
VIP osobnost - olympijský vítěz 
v moderním pětiboji z roku 2012 
v Londýně David Svoboda. Roz-
dal mnoho autogramů i ceny nej-
lepším běžcům a týmům z hlavní-
ho závodu.

Za rekordní lze považovat 
i 244 účastníků nového projektu 
Turisté jdou s námi.  Obrovský 
zájem mezi turisty z celé České 
republiky vyvolala možnost zís-
kání unikátní turistické vizitky 
Boskovických běhů. Tu totiž bylo 
možné získat jen v den konání 
běhů. Zaregistrovali se turisté 
z Prahy, Kladna, Liberce, Čes-
kých Budějovic, Plzně, Turnova, 
Trutnova, Ostravy, Svitav a mno-
ha dalších vzdálených míst naší 
vlasti a samozřejmě z Boskovic 
a okolního regionu. Všichni byli 
nadšeni možností projít si části 

tratí nebo celé tratě Boskovických 
běhů. Ve svém poděkování to na 
závěr Boskovických běhů vyjá-
dřil i náměstek hejtmana JMK 
Stanislav Juránek, který letos 
nemohl běžet, ale jako turista si 
prošel jednu z tratí a i to podle něj 
mělo své kouzlo a hlavně to byla 
příležitost pro všechny, kterým se 
nechce běhat.

Velký zájem diváků i běžců 
vyvolal i koncert Janka Ledecké-
ho, stejně jako ostatní vystoupení 
v rámci připraveného programu 
a například workshop zumby roz-
tančil půlku Masarykova náměs-
tí.

Během pátých.Boskovických 
běhů bylo čipovou metodou změ-
řeno celkem 1 065 běžců a je 
to tak poprvé, kdy tento počet 
překročil hranici tisíc atletů. 
K tomuto číslu je potřeba  připo-
čítat asi 300 dětí, které startovaly 
s rodiči nebo samostatně bez čipů 
a téměř 200 sportovců v Lidovém 
běhu, kam se neregistrují. Celý 
program připravilo občanské 
sdružení Sportuj s námi ve spolu-
práci s městem Boskovice a Jiho-
moravským krajem.
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Bohumil Hlaváček
Jana Pokorná

Brno - V neděli odstartoval 
v Městské sportovní hale Vodo-
va v Brně dvoutýdenní program 
mistrovství světa v kuželkách 
2014. 

Nejprve své síly poměří nej-
lepší dorostenci do 18 let v rám-
ci Světového poháru (11.-13.5.), 
poté se budou rozdělovat tituly 
mistrů světa do 23 let (13.-18.5), 
kde se s pomyslným lvíčkem na 
prsou představí blanenská Zuza-
na Musilová a jednotlivců mezi 
dospělými muži a ženami (18.-
24.5.). O tečku se postarají hen-
dikepovaní kuželkáři na Meziná-
rodní velké ceně Brna (25.5.).

Do Brna se sjede postupně cel-

kem 372 sportovců z 18 zemí svě-
ta. Všechny soutěžní kategorie se 
utkají na profesionální osmidráze 
značky Funk- Spellman, která se 
instaluje přímo na palubovce pro 
míčové sporty. 17 metrů širo-
kou a 35 metrů dlouhou sestavu 
přivezly do Brna dva kamiony 
a složilo ji 10 lidí. V hlavní kate-
gorii - mistrovství světa jednotliv-

ců - budou muži a ženy soutěžit 
o sedm sad medailí v disciplínách 
120 hodů sdružených, sprintu, 
kombinaci a smíšeném tandemu. 

„Od roku 1993 získala samostat-
ná česká reprezentace v soutěžích 
jednotlivců osmkrát titul mistrů 
světa v kategorii U18, jeden titul 
mistryně světa U23 a devět titulů 
v kategorii dospělých. Na posled-

ních dvou šampionátech se dařilo 
hlavně Haně Wiedermannové,“ 
řekl prezident České kuželkář-
ské asociace a ředitel šampioná-
tu Petr Vaňura a připomněl tak 
úspěchy českých barev v tomto 
zajímavém sportu. Kromě Hany 
Wiedermannové, která získala na 
posledních dvou mistrovství světa 
jednotlivců zlatou medaili v dis-
ciplíně sprint, budou mezi tuzem-
ská želízka v ohni patřit i stříbrní 
medailisté z MS 2010 Jan Kotyza 
a Lucie Vaverková: „Ráda bych 
na domácím mistrovství překona-
la předchozí osmifi nálovou účast 
na MS 2012, čtvrtfi nále ve sprintu 
a deváté místo v kombinaci a spí-
še navázala na rok 2010, kdy se 
mi podařilo vybojovat stříbrnou 
medaili,“ shrnula své dosavadní 

úspěchy aktuálně na 22. místě 
nejvýše postavená česká repre-
zentantka ve světovém žebříčku 
NBC.

„Na domácím šampionátu se 
představí i další kvalitní kužel-
káři, kteří mají na svém kontě 
i medaile ze soutěží družstev. Tu 
poslední, bronzovou, vybojoval 
ženský tým loni v Maďarsku,“ 
upozorňuje na zisk cenného kovu 
pro družstvo žen jeho členka 
Naďa Dobešová. Historicky nej-
lepší česká kuželkářka, mimo 
jiné sedminásobná mistryně světa 
a také držitelka světového rekor-
du v disciplíně 3x100hs, se však 
letos představí v jiné než hráčské 
roli. Na starosti bude mít na šam-
pionátu protokol soutěží. Naopak 
chybět přímo mezi hráči nebudou 

oba držitelé světových rekordů 
v hlavních kategoriích Srb Vil-
mos Zavarko a Slovinka Barbara 
Fidel.

Vstupné je více než příznivé, 
celodenní podívaná vyjde dospě-
lé od 13. května na 100 Kč, za 
fi nále MS mužů a žen 24. května 
zaplatí zájemci 200 Kč. Vstupen-
ky i výhodné permanentky budou 
k dostání přímo u vstupu do haly. 
Mistrovství světa v kuželkách 
2014 pořádá Jihomoravský kužel-
kářský svaz pověřený Českou 
kuželkářskou asociací a Mezi-
národní kuželkářskou asociací 
NBC. Osobní záštitu převzal pri-
mátor města Brna Roman Onder-
ka, hejtman Jihomoravského kra-
je Michal Hašek a také ministr 
školství Marcel Chládek.

Startuje MS v kuželkách. Reprezentuje Zuzana Musilová

Blansko - Výhra venku, domácí 
remíza, prohra na hřišti soupeře. To 
je bilance Blanska v anglickém týd-
nu, kdy nastoupili jeho hráči do tří 
mistrovských utkání. Boj o záchra-
nu v divizní soutěži se zdá být roz-
hodnut s kladným výsledkem pro 
FK.
ČSK Uherský Brod – FK Blan-

sko 1:0 (1:0). Branka: 5. Josefík. 
Blansko: Juran - Gromský, Šplíchal, 
Čoupek, Müller - Zouhar, Nečas, 
Horáček (65. Hansl), Pospíšil - Trtí-
lek (60. Skoupý), Koudelka. 

Anglický týden Blansko završilo 
prohrou po sedmi utkáních, v nichž 
vždy bodovalo. Domácí začali zost-
ra a hned v 5. minutě skórovali, 
když dlouhý pas našel Josefíka a ten 
přehodil Jurana – 1:0. Hosté se necí-
tili zaskočeně. Do šancí se postupně 

Blansko je v klidném středu divizní tabulky
dostali Horáček a třikrát Koudelka. 
I Brod občas vystrčil růžky, Jurana 
ale již neohrozil. 

I po změně stran bylo Blansko 
aktivnější. V 50. minutě po Grom-
ského centru přestřelil Trtílek. Po 
chvíli vyzkoušel pozornost brankáře 
dvakrát znovu Koudelka. Tlak hos-
tí sílil, jedna šance střídala druhou. 
Před koncem se vzchopili domácí 
a dvakrát vyzkoušeli Jurana. Skóre 
utkání se však již nezměnilo. 

Hrálo se ve středu
FK Blansko – FC Dosta Bys-

trc-Kníničky 2:2 (1:1). Branky: 17. 
Koudelka, 80. Nečas - 34. Doležel, 
72. Kugler. Blansko: Juran - Grom-
ský, Šplíchal, Müller, Buchta - 
Skoupý (67. Hansl), Nečas, Zouhar 
(18. Horáček), Pospíšil - Trtílek, 
Koudelka. 

Vložené fotbalové divizní kolo ve 
středu doma přineslo Blansku doma 
s rivalem z Bystrce bod. V zápase 
plném zvratů a za nepřízně počasí, 
které přesto přivedlo na Kolbenku 
hodně diváků, nejprve Blansko ved-
lo gólem Koudelky z penalty. Hosté 
odpověděli nedávno ještě blanen-
ským Doleželem, aby šli do vede-
ní v 72. minutě Kuglerem, rovněž 
mužem, který oblékal dres FK před 
krátkou dobou. Domácí však odmít-
li prohru a o spravedlivé remíze roz-
hodla branka kapitána Nečase.

Hrálo se minulý víkend
TJ Sokol Tasovice – FK Blansko 

2:4 (1:0). Branky: 41. Juhaňák, 49. 
Vyžrálek - 70., 78. a 88. Koudelka, 
65. Müller. Blansko: Juran - Grom-
ský (65. Buchta), Šplíchal, Čoupek, 
Müller - J. Horáček (39. Skoupý), 

Nečas, Zouhar, Pospíšil (59. Han-
sl) - Trtílek, Koudelka. Blansko sice 
prohrávalo v Tasovicích 2:0, v 65. 
minutě ale přišel nevídaný zvrat. 
Snížil Müller a pak Koudelka hat-
trickem dokonale otočil skóre ve 
prospěch hostí.  Bohumil Hlaváček
  1.  Vyškov  25  16  6  3  54:23  54
  2.  Rosice  25  17  2  6  55:26  53
  3.  Vrchovina  25  13  5  7  29:25  44
  4.  Líšeň  25  13  4  8  50:25  43
  5.  Polná  25  10  6  9  43:41  36
  6.  V. Meziříčí  25  10  5  10  34:37  35
  7.  Stará Říše  25  9  8  8  32:36  35
  8.  Blansko  25  8  9  8  44:38  33
  9.  Pelhřimov  25  9  5  11  47:47  32
  10.  Bystřice  25  8  6  11  29:40  30
  11.  Uh. Brod  25  7  8  10  23:39  29
  12.  Bystrc  24  7  7  10  36:41  28
  13.  Hodonín  25  5  12  8  29:36  27
  14.  Napajedla  25  7  4  14  25:42  25
  15.  Bohunice  25  5  7  13  27:46  22
  16.  Tasovice  24  5  6  13  27:42  21
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