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Fotbalová sezona začala. V krajském přeboru ji odstartovalo očekávané regionální derby

Boskovice si z Blanska odvezly cenný bod
Bohumil Hlaváček

Blansko - Drtivý tlak domá-
cích po většinu zápasu, nepro-
měněné šance proti zataženému 
soupeři. A jak jinak – trest v po-
době vyrovnávacího gólu pět 
minut před koncem. To vše byly 
hlavní znaky očekávaného startu 
do sezony 2012/13, v němž FK 
Blansko hostilo tradičního riva-
la z Boskovic, s nímž se rozešlo 
smírně 1:1. Ráječko v Kyjově 
podlehlo 2:1. 

FK Blansko – FC Boskovice 
1:1 (1:0), Pernica – Janíček. Blan-
sko: Juran – Bubeníček, Maška, 
Marák, Šíp – Vašák (67. Šplíchal), 
Zouhar – Jarůšek, Trtílek (80. Sed-
láček), Šenk – Pernica. Trenér: Mi-
chal Kugler. Boskovice: Klimeš – 
Adamec, Horák Jakub, Václavek, 
Müller – Přikryl, Stara, Horák Jan, 
Blaha – Horák M., Janíček. Tre-
nér: Milan Peša. Diváků: 300. 

Domácí museli postrádat čtyři 
hráče díky administrativním prů-
tahům ze strany přeregistrování 
pod FAČR. Přes maximální sna-
hu sekretáře klubu, z jehož strany 
bylo vše potřebné včetně plateb 
zasláno s dostatečným předstihem, 
neměli Kolář, Mokrý, Doležel 
a Oulehla k dispozici registrační 
průkazy. Boskovicím pro změnu 
chyběli zkušení mazáci Vorlický 
a Vykoukal. I přes oslabení bylo 
Blansko jasným favoritem a dlou-
ho to vypadalo, že tuto roli potvr-

dí. Ale znovu se ukázalo, že míč 
je kulatý… 

Po počátečním oťukávání uho-
dilo v podstatě hned z první bla-
nenské šance. Po levé straně unikl 

agilní Šenk a jeho ideální centr 
hlavou zasunul do Klimešovy sítě 
Marek Pernica – 1:0. 

Běžela 14. minuta a po rohu 
Vašáka na míč nejvýše naskočil 

znovu Pernica, ale tentokrát jeho 
hlavička jen olízla boskovickou 
síť nad břevnem. Nápor Blanska 
pokračoval. Ve 22. minutě našel 
Pernica přihrávkou Trtílka, ten 

obstřelil brankáře, ale míč skončil 
na tyči. Ve 23. minutě se poprvé 
osmělili Boskovičtí – střelu ale 
Juran vytěsnil nad břevno a po ná-
sledném rohu hlavičkoval Václa-
vek nad. Znovu přišly blanenské 
chvíle. Šenk znovu zatáhl míč po 
levé straně, jeho křížnou zpětnou 
přihrávku ale z malého vápna Ja-
růšek nedoklepl do sítě. Ve 33. mi-
nutě přišla další parádní akce do-
mácích, opět ale beze změny skó-
re. Centroval tentokrát Bubeníček, 
hlavičkoval v nádherném výskoku 
Trtílek, avšak znovu jen do tyčky. 
O dvě minuty později se dostal po 
skrumáži míč k Pernicovi, ten ale 
poslal balón vedle. O chvíli poz-
ději se netrefi l po samostatném 
úniku ze strany Trtílek. Ve 37. mi-
nutě mohl přijít trest. Boskovice se 
dostaly do ojedinělého brejku, zá-
zračně ale zachraňoval po házen-
kářsku vyběhnuvší Juran. Poločas 
ukončila Šípova střela vedle.

Druhá půle začala střelou Trtílka 
do boční sítě. Pak se ocitli třikrát 
v šanci hosté, Juran ale byl dva-
krát na místě, jednou mu pomohl 
vracející se Šíp. Po faulu se v 63. 
minutě postavil k zahrání přímé-
ho kopu z nadějné pozice Zouhar, 
vysoko však přestřelil. Chvíli poté 
uviděl žlutou kartu po hrubém fau-
lu hostující Václavek, centr Bube-
níčka pak poslal Trtílek hlavou 
do gólmana. Další velkou šanci 
spálil v 67. minutě Jarůšek, když 
překonal i brankáře, toho však na 
brankové čáře zastoupil vracející 

se Václavek. Tlak Blanska pokra-
čoval, v 82. minutě pálil v přemíře 
snahy Zouhar vedle. A přišel po-
věstný trest. Stále se bránící Bo-
skovice v 85. minutě zavítaly na 
polovinu domácích. Nebezpečný 
střílený centr ze standardky ještě 
Juran vyrazil, ale zkušený Janí-
ček mu míč uklidil za záda – 1:1. 
Opaření Blanenští se ještě pokusi-
li o kontr, výsledkem ale byla jen 
Šplíchalova hlavička do brankáře 
a marný pokus Šípa vymodlit si 
pádem ve vápně penaltu.

FC Kyjov 1919 - SK Olympia 
Ráječko 2:1 (1:0), Sehnal M. Rá-
ječko: Rettegy - Koutný, Lajcman, 
Bartoš, Neděla - Horák (46. Štrajt), 
Sehnal V., Tenora, Tajnai (46. Ba-
dura) - Sehnal M., Sehnal J. (75. 
Žilka). Předsezonní fámy o tom, 
že Kyjov je citelně oslaben vzaly 
za své. Hned v prvním utkání si 
doma vybojoval jeho omlazený 
tým doma tři body díky dvěma tre-
fám mladíčka Fridricha. Ten se po-
prvé trefi l ve 30. minutě přízemní 
střelou podél navrátilce Rettegyho. 
Ráječko v první půli nic extra ne-
předvedlo, poprvé si na kyjovskou 
branku vystřelil až Vít Sehnal po 
změně stran. Kyjov byl stále lep-
ším týmem a své vedení potvrdil 
druhou Fridrichovou trefou v 84. 
minutě. Hosté sice Martinem Se-
hnalem snížili, ale na skóre se již 
nic nezměnilo, ani když domácí 
neproměnili v závěru penaltu. 

 Zpravodajství z uplynulého 
víkendu a tabulka na straně 10

12.30  slavnostní zahájení a představení partnerů
12.35  průjezd velorexů
12.45  vystoupení sokolů TJ Sokol Blansko 
 a župy Krále Jiřího
13.20  start běhu městem - 2,4 km
14.00  koncert skupiny CHARLIE STRAIGHT
15.00  autogramiáda skupiny CHARLIE
 STRAIGHT
15.20  start 17. ročníku půlmaratonu 
15.40  vyhlášení vítězů běhu na 2,4 km
15.50  koncert rockové kapely Třetí zuby
17.45  vyhlášení absolutních vítězů půlmaratonu

18.10  vyhlášení výsledků kategorií
18.35  vyhlášení soutěže týmů
18.45  pokračování koncertu rockové kapely 
 Třetí zuby

Další doprovodný program:
Skákací hrad pro děti, mega trampolína, půjčov-

na koloběžek a Segway, trenažer F1, tvůrčí dílna 
pro děti, moderátor po celý den akce, soutěže, bo-
haté občerstvení, prodej sportovního oblečení, au-
tosalon.

Bohumil Hlaváček

Blansko - Neděle 2. září, kdy se koná 17. ročník 
Půlmaratonu Moravským krasem, se blíží. Blanenský 
půlmaraton již vyprodal svoji původní kapacitu devět 
set startovních čísel více než měsíc před akcí, a i po 
následném navýšení kapacity o sto startovních čísel 
byla registrace předčasně uzavřena. 

Na běh v Moravském krasu se přihlásilo tisíc běžců 
z celé České republiky i zahraničí. Půlmaraton Mo-
ravským krasem se stal druhým největším půlmarato-
nem na Moravě a pátým v České republice. 

„Přijďte i vy podpořit tuto sportovně-společenskou 
akci svojí účastí. Pro širokou veřejnost je připraven 
doprovodný program, který bude probíhat na náměstí 
Republiky a na Wanklově náměstí. K dispozici bude 
dětský koutek se skákacím hradem, trampolínou, 
všehodílnou, půjčovnou koloběžek a SAGWEY, tre-
nažérem F1. Děti se mohou zúčastnit soutěží rádia 

Petrov,“ uvedli pořadatelé z občanského sdružení 
Sportuj s námi. 

Pro širokou veřejnost je připraven také průjezd ve-
lorexů, prezentace několika značek osobních vozů. 
Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení sokolů TJ 
Sokol Blansko a župy Krále Jiřího, koncert a auto-
gramiádu třinecké skupiny CHARLIE STRAIGHT 
a koncert rockové kapely Třetí zuby. 

Během dne se účastníkům této akce představí part-
neři půlmaratonu. Návštěvnici budou moci zakoupit 
sportovní oblečení značky Newline a sportovní výži-
vu Inkspor. Firma Mizuno poskytne poradenství při 
výběru správné sportovní obuvi. 

Akce bude slavnostně zahájena v 12.30 ho-
din vedením města Blanska. Po celou dobu trvá-
ní je připraveno bohaté občerstvení, kde si vybere 
opravdu každý. Vstup je zdarma. Více informací 
o programu a aktuálních informacích sledujte na 
www.sportujsnami.cz 

Blansko hos   pátý největší půlmaraton v České republice
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