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První ročník Běhu za sedmizubým hřebenem se boskovickým organizátorům povedl na jedničku

Náročnou trať zvládl nejlépe Daniel Orálek

pozvánka na fotbalpozvánka na fotbal

Bohumil Hlaváček

Kunovice, Třebíč - Prohry obou 
regionálních zástupců v divizi 
v tomto kole odborníci čekali. Blan-
sko inkasovalo pětku od výborně 
hrající rezervy Slovácka, Boskovice 
padly v Třebíči na kolena po dvou 
rychlých gólech ze začátku utkání.

1. FC Slovácko B – FK APOS 
Blansko 5:1 (3:1), Sehnal. Blan-
sko: Švancara - Bezděk, Klimeš 
(C), Zich, Šíp (22. Cupal) - Starý 
(72. Pernica), Janíček K. (46. Be-
neš), Kleveta, Farník - Němec – Se-
hnal. Střely na branku: 10:3. Střely 
mimo: 5:4. Rohy: 5:2. Fauly: 17:12. 
Ofsajdy: 7:3. ŽK: 50. Ruman, 60. 
Polák - 6. Šíp, 61. Bezděk. Diváků: 
85. Rozhodčí: Seidl - Drápal, Miku-
la. Delegát: Dreisetel. Více na www.
fkblansko.cz

S tajnou vírou v bod odjíždě-
li Blanenští na zápas do Kunovic 
s favorizovaným béčkem Slovácka. 
Zázrak se nekonal. Na straně soupe-
ře byla jednoznačně kvalita, na niž 
snaživí hosté neměli. Nepomohlo 
ani, že měl trenér Šindelka poprvé 
k dispozici Klevetu a Farníka od za-
čátku utkání.

Zápas začal pro Blansko smolně. 
Již po chvíli si nastřelil Starý ve 
vápně sám ruku a penaltu Ruman 
proměnil – 1:0. V 16. minutě pak 
přistihl blanenskou obranu v ne-
dbalkách Nečas, který po centru 
z levé strany zůstal trestuhodně 
volný na vápně a hlavičkou zvýšil 
vedení Slovácka - 2:0. Snížení sta-
vu na sebe nenechalo dlouho čekat. 
Jak jinak než díky Sehnalovi, který 
ukázkově proměnil centr Starého 
– 2:1. Zranění pak přinutilo střídat 
Šípa. Domácí byli lepším týmem 

a nadále tlačili na pilu. Švancara se 
snažil, do půle ale ještě jednou in-
kasoval, když Polák dokázal nadva-
krát dopravit ve 44. minutě míč do 
sítě – 3:1.

Blansko po změně stran logicky 
vsadilo na risk ve snaze s výsled-
kem ještě něco udělat. Z několika 
šancí však neuspělo a do otevřené 
obran nakoukli rázně domácí. Přišla 
Heskova trefa po rohu – 4:1. Hosté 
měli ještě šance, Pernica ani Beneš 
je však neproměnili. Tečku za zápa-
sem udělala branka domácího Klei-
bera v samém závěru – 5:1. 

HFK Třebíč – FC Forman Bo-
skovice 2:0 (2:0). Boskovice: Gru-
ber – Horák, Martínek, Kocůrek 
(46. Matula), Vykoukal – Doležel, 
Marek (46. Odehnal), Dostál, Žil-
ka (81. Adamec), Preč –Vorlický. 
ŽK: 35. Komínek, 58. Linhart – 73. 
Doležel. Diváků: 150. Rozhodčí: 
Šumšal – Tomanec, Zadinová. De-
legát: Kotouček. 

Druhý zápas pod taktovkou sta-
ronového trenéra Petra Vašíčka 
Třebíči vyšel. O jejich výhře se roz-
hodlo hned v úvodu. V 9. minutě se 
poprvé střelecky prosadil Chlup po 
průniku Procházky po pravé straně 
hřiště – 1:0. O osm minut později 
se stejný hráč radoval podruhé. Pa-
cholík jej vyzval ke skórování při-
hrávkou pod sebe – 2:0. Zaskočení 
hosté se poprvé dostali do šance až 
ve 26. minutě, Horák ale po rohu 

mířil těsně vedle. Deset minut poté 
mohl snížit po přihrávce Vorlického 
Dostál, trefi l však jen tyč.

Výsledný brankový účet byl uza-
vřený, nezměnila na něm nic ani 
druhá pětačtyřicetiminutovka. Ta 
se odehrála převážně v režii Třebí-
če, hosté na zvrat neměli a jen díky 
Gruberovi již neinkasovali další 
branky

Další výsledky: Otrokovice – 
Konice 6:3, Rousínov – Pelhřimov 
0:0, Napajedla – Velké Meziříčí 
2:0, Rosice – Šardice 0:2, Vyškov – 
Uherský Brod 2:0. 
 1. Šardice 22 14 6 2 47:12 48 
 2. Slovácko B 22 13 5 4 45:17 44 
 3. Žďár 21 11 4 6 33:20 37
 4. V. Meziříčí 21 9 4 8 24:34 31 
 5. Třebíč 21 8 6 7 29:26 30
 6. Blansko 21 7 7 7 30:33 28 
 7. Pelhřimov 22 7 7 8 28:33 28 
 8. Rosice 22 7 7 8 31:36 28
 9. Napajedla 22 8 4 10 28:35 28 
 10. Konice 22 8 4 10 28:36 28 
 11. Otrokovice 21 6 9 6 26:19 27 
 12. Rousínov 22 5 8 9 21:31 23 
 13. Uh. Brod 21 5 7 9 25:32 22 
 14. Vyškov 21 6 3 12 20:29 21 
 15. Boskovice 21 4 5 12 24:46 17 

Příští zápasy, středa: V. Meziří-
čí – Uh. Brod, Pelhřimov – Bosko-
vice, Konice – Třebíč, Rousínov – 
Vyškov, Napajedla – Žďár, Blansko 
– Otrokovice, Rosice – Slovácko B. 
Sobota: Třebíč – Otrokovice, Bos-
kovice – Vyškov, Uh. Brod – Žďár, 
Blansko – Rosice, Šardice – Napa-
jedla. Neděle: V. Meziříčí – Rousí-
nov, Pelhřimov – Konice.

Boskovice i Blansko přijely s prázdnou
Uherské Hradiště - Součástí 

Hradišťských memoriálů byla le-
tos i česká kvalifi kace na EYOT 
v Moskvě, což jsou evropské no-
minační závody na dorosteneckou 
olympiádu v Singapuru. Už před zá-
vody byla blanenská Jana Sotáková 
zařazena do předběžného výběru. 
V rozběhu na 100 m překážek si vy-
lepšila osobní rekord na 14,04 s. 

„Již tento čas by jí zřejmě sta-
čil na postup do Moskvy, ale Jana 
nenechala nic náhodě. Ve fi nále 

nedala soupeřkám nejmenší šanci 
a vylepšila svůj nejlepší výkon na 
fantastických 13,85 s,“ zářil trenér 
Jiří Ošlejšek. „A to bylo ještě s ne 
zrovna povedeným startem a prak-
ticky od půlky trati opět bez sou-
peřek. V současné době nemá na 
krátkých překážkách rovnocennou 
soupeřku v Čechách, na Slovensku 
ani v Maďarsku,“ dodal. Sotáková 
si tak řekla nejen o postup na ev-
ropskou kvalifi kaci, ale má velkou 
šanci dostat se i do Singapuru.  (bh)

Překážkářka Sotáková
zaběhla vynikající čas

 Foto Jiří Ošlejšek Foto Jiří Ošlejšek

Bohumil Hlaváček

Boskovice - Pohled z okna v so-
botu ráno nevěštil nic dobrého. Vy-
trvalý déšť skrápěl celý kraj, Bosko-
vice nebyly výjimkou. „Při pohledu 
na oblohu jsem se moc bál. Pozitivní 
energie ale naštěstí převážily,“ od-
dechl si až odpoledne Petr Barto-
šek, hlavní iniciátor a duše prvního 
ročníku Běhu za sedmizubým hře-
benem. Ten se nakonec ukázal jako 
skvěle zorganizovaný podnik, který 
se může stát do budoucna jednou 
z nejvýznamnějších akcí sportovní-
ho kalendáře našeho regionu. 

Spokojen byl již před hlavním 
závodem sportovní ředitel Erik 
Řezník. „Počasí nás opravdu ráno 
zazlobilo, naštěstí se to spravilo. 
V úvodu se objevily drobné problé-
my v organizaci prezence, to jsou 
takové ty dětské nemoci u začína-
jící akce,“ uvedl. Pozitivně hodnotil 
účast v dětských kategoriích. „Bylo 
to tak kolem třiceti v každé katego-
rii, to je myslím výborné. Z Hobby 
běhu jsem měl trochu obavy. Osm-
desát šest lidí, to je však úspěch. 
Určitě,“ mnul si pomyslně ruce.

Právě lidový Hobby běh defi ni-
tivně ukázal, že o akci bude asi do 
budoucna stále větší zájem. Na star-
tu se objevily i děti, ale také známé 
osobnosti nejen boskovické života. 
Trať v délce 1600 m zvládl velmi 
slušně mimo jiné bývalý starosta 
a současný poslanec Parlamentu ČR 

František Sivera. „Problém mi dělal 
tvrdý podklad trati. Občas si jdu 
zaběhat do lesa, tady to bylo nároč-
nější právě kvůli němu,“ zhodnotil 
svůj výkon. Také známý sportovní 
příznivec Jiří Crha dva okruhy se 
startem a cílem na Masarykově ná-
městí zvládl. „Je to strašně náročné. 
Kopeček do náměstí byl vysilující. 
Minulý týden jsem slavil padesá-
tiny a bylo to znát,“ oddychoval 
s úsměvem ředitel jihomoravského 
krajského úřadu..

Krátce před půl druhou pak bos-
kovická bývalá olympionička Olga 
Oldřichová odstartovala hlavní zá-
vod. Pohled do startovní listiny na-
povídal, kdo bude patřit k hlavním 
favoritům. Prognózy se naplnily 
do puntíku. Již od startu se ostat-
ním začali vzdalovat Daniel Orálek 
a štika letošní Okresní běžecké ligy 
Jan Kohut. Za bouřlivého potlesku 
se v cíli jako první objevil dopro-
vázený jak již tradičně svým věr-
ným psíkem brněnský Orálek, který 
svým časem 36:52 min. ustavil re-
kord boskovického závodu. „Trať 
byla na mne trošku víc kopcovitá, 
v lese bylo také bahno. Náskok jsem 
získal po prvním kilometru a udržel 
ho do cíle. Teď se chystám na ma-
raton do Prahy, na mistrovství re-
publiky,“ svěřil se šťastný v cíli. Na 
otázku zda někdy někde vyhrál při 
premiéře daného závodu, zavzpo-
mínal. „Asi jo. Teď si vzpomínám 
třeba na 1. ročník Běhu 17. listopa-

du v Praze v roce 1990, ten třeba,“ 
uvedl. V Boskovicích se mu akci 
líbilo. „Na to, že je zde poprvé, je 
výborně pořadatelsky zvládnutá,“ 
pochválil organizátory.

Jan Kohut za Orálkem zaostal o 33 
sekund. „Dan je zatím nad moje síly, 
ale věřím, že se to časem spraví. Měl 
jsem ho pořád na dohled. Když za-
trénuju, uvidíme,“ usmíval se v cíli. 
„Příští týden bych rád vyhrál v Čer-
né Hoře,“ plánuje. Oba první běžci 
svým pronásledovatelům utekli, jak 
se říká, o parník. Drtivý fi niš pak při-
nesl třetí místo na pódiu domácímu 
Romanu Chlupovi. „Jsem z něho po-
těšen, to jsem tedy nečekal. Běhám 
občas s Honzou Kohutem, asi to 
nese ovoce,“ řekl těsně po doběhu. 
Premiérové prvenství mezi ženami 
urvala zkušená Ivana Martincová. 
„Nádherně připravená, i když veli-
ce náročná trať. V kopcích jsem se 
trápila, i nějaké problémy s křečí se 
objevily,“ svěřila se.

Obrovský aplaus sklidil v cílo-
vé rovince hlavní organizátor celé 
vydařené akce. Ač mezi posled-
ními a zcela vyčerpaný, zářil spo-
kojeností. „Bylo to pro mne drs-
né. Včera jsme trochu nedodrželi 
životosprávu a tak jsem si na trati 
vytrpěl svoje. To ale není omluva, 
fakt nemůžu. Užívám si to. Teď již 
se nebojím říct, že všechno vyšlo. 
Doufám, že si závody vychutnávají 
všichni jako já, je určen pro lidi,“ 
usmíval se Petr Bartošek.
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Běh za sedmizubým hřebenem. 
Od samého rána se o medaile prali 
ti  nejmenší (1). O náročnosti  trati  
hlavního závodu se přesvedčil i Mi-
lan Daněk (2). Dan Orálek, historic-
ky první vítěz boskovického běhu 
v cíli (3). Poslanec PČR Franti šek 
Sivera (vlevo) a ředitel krajského 
úřadu Jiří Crha na startu Hobby 
běhu (4). Hlavní organizátor celé 
akce Petr Bartošek si vyzkoušel 
hlavní deseti kilometrovou trať na 
vlastní kůži (5). 
 Foto Lenka Oplušti lová (1, 4) 
 a Bohumil Hlaváček (2, 3, 5)


