
Bohumil Hlaváček

Blansko - Zápas ve znamení 
drtivého tlaku domácích. Tak by 
se dalo charakterizovat s napětím 
očekávané derby mezi Blanskem 
a Boskovicemi. Hráči Aposu ale 
nedokázali žádnou ze šancí pro-
měnit a pozorná defenzíva Bos-
kovic slavila úspěch. Vynikající 
Gruber udrželo čisté konto, když 
kryl i penaltu domácího kapitána 
Libora Němce. Jinak dramatický 
zápas tak skon-
čil bezbranko-
vou remízou.

FK APOS Blansko - FC For-
man Boskovice 0:0. Blansko: 
Slanina - Pokorný, Němec, No-
votný, Šíp - Janíček (72. Kostka) 
- Bubeníček (46. Fous), Traxl, 
Bednář, Hájek (86. Španěl) – 
Sehnal. Trenér: Zbyněk Zbořil. 
Boskovice: Gruber - Doležel, 
Martínek, Kocůrek, Vykoukal - 
Preč, Horák J. - Horák M. (60. 
Vorlický), Ošlejšek (85. Žilka), 
Matula (90. Kopecký) – Vác-
lavek. Trenér: Radim Weisser. 
Střely na branku: 6:3. Střely 
mimo: 8:2. Rohy: 6:1. Fauly: 
8:17. Ofsajdy: 3:2. ŽK: Němec 
- Horák J., Ošlejšek, Doležel. 
Diváků: 450. Rozhodčí: Pic-
maus - Rygel, Krasula. Delegát: 
Kuba. 

Hrálo se naplno hned od úvod-
ního hvizdu. Nejprve zahrozili 
překvapivě hosté, Slaninu ale 
pokusy Václavka a Ošlejška 
vážněji neohrozily. Otěže utká-
ní pak přebrali Blanenští a až 
na drobné výjimky je třímali po 
zbytek utkání. Hájkova střela 

ještě mířila nad, větší příleži-
tost ale přišla po chvíli. Sehnal 
se svým typickým způsobem 
dral do šance a byl sražen. Přes 
diskuse o tom, zda to bylo již ve 
vápně, byla odpískána penalta. 
Gruber šel k tyči, stačil však ještě 
Němcovu střelu mířící do středu 
branky instinktivně vykopnout 
nad. Blansko to viditelněji neza-
skočilo a pokračovalo v náporu. 
Pokorný míč dopravil do sítě, 
pomezní však odmával ofsajdo-

vé postavení. 
Do půle ještě 
jednou musel 

skvělý Gruber zazářit, když lapil 
Bednářovu hlavičku. 

Ve druhé půli tlak Aposu ještě 
zesílil. Obrana Formanu dirigo-
vaná kapitánem Martínkem ale 
hrála bezchybně. V 58. minutě 
pálil opět s chutí hrající Bednář, 
ani tentokrát však na Grubera 
nevyzrál. Po chvíli vysunul Bed-
náře po křídle ukázkovým pa-
sem Fous a míč se přes Sehnala 
dostal k Hájkovi. Ten ale neměl 
seřízena mířidla a poslal míč 
těsně vedle. Stejnému hráči zlik-
vidoval šanci po chvíli obránce 
Kocůrek. Boskovičtí ožili s pří-
chodem mazáka Vorlického 
a v závěru zazlobili. Slanina se 
ale prezentoval výborným zákro-
kem ala házená. Poslední minuty 
přinesly drtivý nápor Blanska. 
Diváci již křičeli gól, Sehnalova 
střela ale skončila jen v boční 
síti. Rohový kop v samotném zá-
věru skončil bombou Pokorného 
z malého vápna nad Gruberovu 
branku. Výborný rozhodčí hned 
vzápětí derby ukončil. 
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V dramatickém sobotním derby mezi Blanskem a Boskovicemi diváci neviděli žádnou branku

Zářil Gruber, Libor Němec neproměnil penaltu

divizedivize

Moravec má další vicemistryni 
Benešov - V Benešově u Pra-

hy se konalo Mistrovství Čes-
ké republiky v půlmaratonu 
horských kol. A znovu se tam 
výrazně prosadili jezdci týmu 
Moravec Benešov. 

V kategorii juniorek starto-
valy Nikola Hlubinková, Eva 
Zemánková a Markéta Parolko-
vá. Prvně jmenovaná dojela na 
vynikajícím druhém místě za 
juniorkou Kalašovou, když po-
razila i svoji soupeřku z kadetek 
Drahovzalovou. Eva Zemán-
ková po nezaviněném pádu, na 
trati ji sestřelil ze třetího místa 
jeden závodník, skončila s nara-
ženým zápěstím na pátém mís-
tě, Markéta Parolková obsadila 
osmé místo. V kategorii juniorů 
reprezentoval benešovskou stáj 
vítěz Českého poháru kadetů 
v cross country Radim Kovář. 
Kilometr před cílem se kvůli 
tzv. hlaďáku propadl ze druhého 
místa na konečné sedmé. Mezi 
muži od 41 do 50 let startoval 
Vítězslav Prudek, který dojel na 
pátém místě, když posledních 
deset kilometrů odjel bez sed-
la. V mladších žácích startoval 
Dominik Prudek, který obsadil 
druhé místo.  (mb)

Golema vyhrál Václav Strnad

Golem. Druhá nejnižší účast v historii. Jen něco málo přes dvě stovky jezdců se vydalo letos na 
trať tradičního maratónu horských kol Blanenský Golem. Na trati 36 km byl nejlepší Jiří Korbel, na 
delší jedenašedesátikilometrové pak Václav Strnad. Největším smolařem závodu byl mladičký Adam 
Sekanina z benešovského Moravce, který jel dlouho na senzační umístění na stupních vítězů. „Pře-
trhl jsem ale kilometr před cílem řetěz a doběhl pěšky. Propadl jsem se tak odhadem o deset míst,“ 
smutnil v cíli.  (bh) Foto Bohumil Hlaváček

Plichta. Trenéři Radim Weisser (vlevo) a Zbyněl Zbořil si po zápa-
se, který skončil bezgólovou remízou sportovně potřásli rukama.
 Foto Bohumil Hlaváček

Body. Ve středečním vloženém kole se Blansko doma poprvé radovalo z výhry. Foto Bohumil Hlaváček

Řekli po utkání
Radim Weisser (trenér hos-

tí): Když to řeknu odvážně, 
vždycky jsou ve hře tři body. 
Říkal jsem, že Blansku se sice 
zatím nedařilo výsledkově, ale je 
to velice kvalitní tým, nečekalo 
nás zde proto nic jednoduchého. 
Sice jsme měli i šanci, ale s bo-
dem jsem spokojen. Brankář vy-
řešil klíčové momenty, štěstíčko 
samozřejmě k fotbalu patří. V 
defenzivě jsme pracovali dobře, 
tento bod byl těžce vydobytý.

Zbyněk Zbořil (trenér do-
mácích): Pod mým vedením 
jsme odehráli zatím určitě nej-
lepší zápas. V první půlce nás 
vychytal vynikající boskovický 
brankář. Zasloužili jsme si mini-
málně gól, nedali jsme ho však. 
Derby bylo pro kluky prestižní, 
dřeli až do konce. Měli jsme 
smůlu. Tým se dává dohromady, 
dnes to na hřišti bylo vidět.

Alois Ťoupek (prezident FK 
APOS Blansko): Body měly 
zůstat doma. Neproměněná pe-
nalta, jasná drtivá převaha ve 
všech statistikách. Je to pro mne 
zklamání, mrzí mne to. Mužstvo 
nehrálo špatně, trenér to má plně 
v rukách, ať si to rozeberou sami 
mezi sebou.

Radim Farník (Blansko): 
Utkání jsem kvůli zranění protr-
pěl za lajnou. Jsem hrozně zkla-
maný z výsledku. Myslím, že 
je to pořád takový nedotažený, 
možná přemíra snahy. 

Aleš Slanina (Blansko): Ka-
tastrofa. Nedali jsme branku ani 
z vyložených šancí.

Jiří Vorlický (Boskovice): 
Na zápas jsme se pečlivě při-
pravovali, věděli jsme, že bu-

dou domácí hodně tlačit. Bránili 
jsme ze všech sil, šance soupeř 
měl velké, včetně penalty. Blan-
sko bylo herně určitě lepší, ale 
hraje se na branky.

Další výsledky: Napajedla 
– Otrokovice 0:4, Rousínov – 
Rosice 1:1, Šardice – Třebíč 4:0, 
Velké Meziřičí – Vyškov 1:1, 
Konice – Slovácko B 1:0, Pel-
hřimov – Žďár 3:2, Protivanov 
– Uherský Brod 1:0.
  1.  Šardice  6  5  1  0  20:3  16 
  2.  Slovácko B  6  5  0  1  17:4  15 
  3.  Konice  6  4  1  1  14:4  13 
  4.  Třebíč  6  4  1  1  13:7  13 
  5.  Žďár  6  4  0  2  11:6  12 
  6.  Otrokovice  6  3  0  3  11:8  9 
  7.  Protivanov  6  3  0  3  7:9  9 
  8.  Pelhřimov  6  2  2  2  10:9  8 
  9.  Rosice  6  2  1  3  7:11  7 
  10.  V. Meziřičí  6  2  1  3  5:9  7 
  11.  Boskovice  6  1  3  2  6:13  6 
  12.  Blansko  6  1  2  3  7:11  5 
  13.  Rousínov  6  1  2  3  8:15  5 
  14.  Vyškov  6  1  1  4  5:12  4 
  15.  Uh. Brod  6  0  3  3  3:10  3 
  16.  Napajedla  6  1  0  5  3:16  3 

Příští kolo: Otrokovice - 
Uherský Brod, Třebíč – Blan-
sko, Rosice – Konice, Napajedla 
–Rousínov, Slovácko B – Pelhři-
mov, Boskovice – Protivanov, 
Žďár – V. Meziřičí, Vyškov – 
Šardice. 

Vložené středeční kolo: FK APOS Blansko - 
FC Velké Meziříčí 3:0 (1:0). Branky: 12. Němec 
z pen., 53. Sehnal, 89. Traxl. ŽK: Šíp, Novotný, 
Bednář - Lad. Němec, Mucha P. Diváků: 250. 
FK APOS Blansko: Slanina - Pokorný, Němec, 
Novotný, Šíp - Bubeníček (76. Nečas), Španěl 
(61. Janíček), Hájek - Traxl, Bednář - Sehnal (61. 
Fous). Trenér: Zbyněk Zbořil. 

Již tak trochu s pomyslným nožem na krku šlo 
Blansko do druhého domácího letošního zápasu. 
Cokoliv jiného než výhra by se nutně bralo jako 
neúspěch. Zbořilovi svěřenci psychický tlak ustáli 
a s přehledem zaslouženě zvítězili, i když je nutno 
objektivně přiznat, že soupeř až tak kvalitní hru 
nepředváděl. 

Uklidňující vedení přišlo záhy. Při standardce 
Bednáře byl za dres stažen naskakující Novotný 
a sudí neomylně ukázal na značku pokutového 
kopu. Ten bezpečně proměnil kapitán Němec – 
1:0. Blanenští se evidentně uklidnili a začali pro-
dukovat výrazně ofenzivní fotbal. Druhou branku 
mohl přidat záhy Sehnal, v pozici, ze které ale dří-
ve neomylně zavěsil, poslal míč ve skluzu z hrani-
ce penalty těsně vedle. Další standardka Bednáře 
pak skončila ve zdi. Tento hráč hýřil aktivitou. Ve 

39. minutě se po dlouhém výkopu Slaniny parádní 
kličkou prosmýkl zleva do vápna a předložil míč 
Sehnalovi, ten však opět netrefi l branku. Před půli 
se ocitl v šanci ještě Španěl, do míče se ale málo 
opřel a pro brankáře byl lahůdkou.

Uklidnění pro domácí přinesla 53. minuta. Po 
přímočaré akci po ose Pokorný a Bednář se dostal 
do střelecké pozice Hájek. Jeho střelu gólman sice 
vyrazil, Sehnal ale byl tam, kde měl být a s klidem 
proměnil – 2:0. Krátce na to se na hřišti místo něj 
objevila nová akvizice - Jakub Fous. Ten se mohl 
v novém působišti uvést hned po dvou minutách 
pobytu na hřišti gólem. Jeho centr se totiž změnil v 
nebezpečný lob, který Chalupa na poslední chvíli 
vyrazil na roh. Aktivitou hýřící útočník se násled-
ně dostal ještě do dvou dalších šancí, neuspěl však. 
V samém závěru se ještě domácí radovali přece je-
nom ještě jednou. Bednář potáhl pro něj typicky 
míč po levé straně a našel ideálně přízemním cent-
rem Traxla, který uzavřel účet utkání – 3:0. 

Zbyněk Zbořil: Zápas jsme zvládli dobře, měli 
jsme jen dát víc gólů v první půli, mohl být dřív 
klid. Traxl s Bednářem hráli důležitou ofenzivní 
roli, tak, jak jsem si to představoval. 

vložené středeční kolovložené středeční kolo

Foto Martin BezdíčekFoto Martin Bezdíček


