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Boskovice - Královská desítka 
s reprezentantem a ikonou české-
ho ultramaratonu Danielem Orál-
kem na startu. Ale také několik 
tratí pro hobby běžce a děti. Na-
šlapaný kulturní program s kon-
certem Markéty Konvičkové a řa-
dou dalších vystoupení pro děti 
i dospělé. To vše nabídne třetí 
ročník Běhu za sedmizubým hře-
benem na Masarykově náměstí 
v Boskovicích, který se uskuteční 
v úterý 1. května. 

Startovní číslo si však závod-
níci mohou „připnout“ na dres 
už teď. Registrovat se můžete 

Běh za sedmizubým hřebenem startuje v úterý 1. května

Kdy končí registrace?
Registrace byla prodloužena 

do úterý 17. dubna 23.59 hodin 
(registrace bude do úterního dne 
přijímat jak informační centrum 
Boskovice, tak i on-line regis-
trační systém).

Je možnost se registrovat 
v den akce?

Možnost registrace je v pon-
dělí 30. dubna od 13 do 18 hod. 
a v den závodu (úterý 1. května) 
minimálně jednu hodinu před 
vámi vybraným závodem v bu-
dově městského informačního 
centra (MIC) na Masarykově ná-
městí v Boskovicích. 

POZOR - počet volných re-
gistrací den před během a v den 
běhu je omezen!

Kdy je možné si vyzvednout 
startovní balíček (startovní čís-
lo, čip…)

Doporučujeme všem občanům 
z Boskovic a okolí, aby si star-
tovní balíček vyzvedli den před 
akcí a to v pondělí 30. dubna od 
13 do 18 hodin v budově MIC na 
Masarykově náměstí v Boskovi-
cích (předejdeme tak společně 
velkým frontám v den akce). Ná-
sledně bude možné si startovní 
balíček vyzvednout v den akce 
od 8 hodin. 

Kudy se poběží, když bude uli-
ce Kapitána Jaroše uzavřena?

Harmonogram prací stavební 
firmy na ulici Kapitána Jaroše 
nenaruší ani nijak zásadně neo-
mezí průběh touto ulicí.

Kolik již máte v současné době 
registrací?

Aktuálně máme více než 700 
registrací (v hlavním závodě na 
10 km již přes 400 bežců), nevá-
hejte se registrovat včas. Regis-
trace na místě může být z kapa-
citních důvodů zrušena.

Kdo letos vystoupí jako hlavní 
interpret?

Pro letošní ročník byla vybrá-
na zpěvačka Markéta Konvič-
kové s kapelou (finalistka Čes-
koslovenské SUPERSTAR 2009 
a držitelka Českého slavíka 2010 
v kategorii Objev roku)

Aktuální informace na 
www.sportujsnami.cz

Nejčastější otázky a odpovědi 
k Běhu za sedmizubým hřebenem

Zábava. Loňský start dětské kategorie Běhu za sedmizubým hřebenem.  Foto Lenka Opluš  lová

na webu www.sportujsnami.cz, 
v blanenské informační kanceláři 
Blanka nebo v Městském infor-
mačním středisku v Boskovi-
cích. Registrace končí dnes, tedy 
17. dubna.

Jen se dívat nestačí. Buďte 
u toho a zažijte atmosféru velké-
ho závodu přímo na vlastní kůži. 
Na startu, na trati, v cíli. Vítězem 
bude 1. května v Boskovicích 
každý, kdo poběží. Ať profík nebo 
rekreační běžec. „Běh za sedmi-

zubým hřebenem bude navíc pro 
řadu běžců určitě výborným tes-
tem formy před Půlmaratonem 
Moravským krasem. Ten se běží 
2. září v Blansku. Letos tak spor-
tovcům na Blanensku opět na-
bídneme dvě velké běžecké akce 
s neopakovatelnou atmosférou,“ 
řekl manažer obou závodů Tomáš 
Mokrý z pořádajícího sdružení 
Sportuj s námi.

Běh za sedmizubým hřebenem 
ovšem není zdaleka jen hlavní 
závod na deset kilometrů. Mot-
tem pořadatelů je totiž 1. května 
v Boskovicích rozběhat úplně 
všechny. Od dětí až po seniory. 
„Chceme, aby nikdo nestál stra-

nou a do závodu se aktivně zapo-
jil,“ dodal Mokrý.

Běh za sedmizubým hřebenem 
loni přilákal zatím rekordních 
osm set šedesát běžců. Stejně jako 
v předchozích letech sází organi-
zátoři na širokou škálu tratí. Jejich 
podrobný popis včetně propozic 
je na webu www.sportujsnami.cz. 
„Z nabídky tratí si vybere opravdu 
každý. Poběží se od padesáti met-
rů až po desítku,“ upřesnil Mokrý 
s tím, že závodit mohou na desítce 
i týmy. Podle něj fi guruje nyní na 
startovní on-line listině přes sedm 
set závodníků. Z toho téměř čtyři 
stovky už jsou přihlášeny do hlav-
ního závodu.

Běh. Loňský vítěz hlavního běhu 
Daniel Orálek se postaví na start 
také v letošním roce. 
 Foto Lenka Opluš  lová

Bohumil Hlaváček

Boskovice - Hned tři okres-
ní derby se odehrála v uplynu-
lých dvou víkendech v krajském 
přeboru. Nejprve se mezi sebou 
o mistrovské body utkalo Blan-
sko s Rájcem-Jestřebí a Ráječko 
s Boskovicemi. Minulou sobotu 
pak přijelo ambiciózní Blansko do 
Boskovic. Oba celky na jaře zatím 
dvakrát vyhrály a jednou remizo-
valy. Dal se tedy očekávat pěkný 
fotbal. Prognózy ale zklamaly. 
K vidění byl zápas průměrné až 
podprůměrné úrovně, ve kterém 
o výhře hostí rozhodl gól blanen-
ského Tomáše Jarůška z úvodu 
druhého poločasu.

FC Boskovice – FK Blansko 
0:1 (0:0). Branka: 50. Jarůšek. 
Boskovice: Švéda - Adamec, Ho-
rák Jakub, Šafařík, Müller – Fojt 
J., Vykoukal, Horák Jan, Stara (63. 
Vorlický) – Preč, Janíček. Trenér: 
Milan Peša. Blansko: Bednář - 
Bubeníček, Maška, Šplíchal, Šíp 
(67. Beneš) - Jarůšek (82. Janda), 
Dupal (90. Cupal), Zouhar, Šenk 
- Doležel, Crhák. Trenér: Michal 

Kugler. Střely na branku: 1:8. 
Střely mimo: 2:7. Rohy: 5:6. Fau-
ly: 16:14. Ofsajdy: 2:5. ŽK: 61. 
Vykoukal - 55. Dupal, 60. Doležel, 
76. Zouhar. Diváků: 350. Rozhod-
čí: Slanina - Válek, Krchňák. De-
legát: Gric.

Blansko vyrukovalo s avizova-
nou ofenzivní hrou. Již po něko-
lika minutách ale poznalo, že proti 
němu stojí soupeř s podstatně lépe 
organizovanou defenzivou než 
měli Ráječtí týden předtím. Snaha 
hostí proniknout do gólových pří-
ležitostí byla stále marnější a jejich 
hra upadla tak trochu do křeče. 
V první čtvrthodince se k pokusu 
o střelu dostali jen Crhák a Dupal, 
byly to ale spíše propagační po-
kusy. Vážnější šanci zahodil v 19. 
minutě Šenk, když nenašel sám 
před Švédou dost času ke střele. 
Po půlhodině hry si boskovický 
strážce svatyně poradil také s Cr-
hákovou hlavičkou. 

Blanenští naskočili do druhé 
půle se snahou zvrátit zápas ve 
svůj prospěch. Doležel se ještě 
zblízka slabou střelou neprosadil, 
v 50. minutě ale míč po Dupalově 

Očekávané sobotní derby mezi Boskovicemi a Blanskem diváky svojí herní úrovní zklamalo

O vítězství rozhodl brankou Tomáš Jarůšek

centru zleva propadl k osamoce-
nému Jarůškovi, a ten zachoval le-
dový klid. Zpracoval si míč a přes-
nou střelou pod břevno propálil 
Švédu - 0:1. Krátce nato mohl ve-
dení svého celku pojistit Šenk. Po 
průniku zleva sice obstřelil šajtlí 

boskovického gólmana, ale přitom 
i těsně minul jeho branku.

Bylo jen otázkou času, kdy Bo-
skovice vsadí na povolání svého 
vůdce Vorlického do hry ve sna-
ze o zvrat. Stalo se tak v 63. mi-
nutě. Blanenští ucítili nebezpečí 

a omezili svoji aktivitu dopředu. 
Vorlického sice několikrát pokry-
li Maška a především nebojácný 
Šplíchal, přesto se jich jednou 
zbavil a málem došlo k vyrovnání. 
Když po kličce obešel i Bednáře, 
dával již najisto do prázdné brá-

ny. V ní se ale zčistajasna objevil 
vracející se Šplíchal a míč odkopl. 
Boskovice ještě nesložily zbraně, 
ale ve vypjatém závěru již hosté 
nejtěsnější výhru uhájili. Neujal se 
ani dalekonosný pokus Preče. Ten 
poslal z voleje Bednářův výkop do 
jeho opuštěné svatyně, a přestože 
se její strážce nestačil vrátit, balon 
k jeho úlevě skončil těsně nad. 

Trenér Blanska Michal Kugler 
si oddechl. Tři body jeho celek 
doslova vydřel, přičemž podal 
zatím svůj nejslabší jarní výkon. 
„Soupeř hrál hodně zatažený, tak-
že jsme v prvním poločase moc 
fotbal hrát nemohli. O přestávce 
jsem říkal záložníkům, aby si víc 
chodili do středu pro míče a přida-
li na pohybu a důrazu. Podařilo se 
nám vstřelit branku, ale poté jsme 
se o vítězství začali bát,“ uvedl. 
Podle Jiřího Vorlického sice jeho 
tým posledních dvacet minut sahal 
po vyrovnání, ale jak řekl, Blansko 
vyhrálo zaslouženě. „Jeho hráči 
prokázali svoji větší herní kvalitu, 
tři body si odvezli po právu,“ do-
dal.  Více o krajském přeboru 
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Boskovice - Blansko 0:1.  Foto Bohumil HlaváčekBoskovice - Blansko 0:1.  Foto Bohumil Hlaváček


