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na vlastní oči
Deset bodů, skóre 4:0, první
místo. Taková je bilance fotbalistů 1. FC Brno v novém
ligovém ročníku. Tým, kterému
se před začátkem sezóny moc
nevěřilo, zatím šlape a pohled
na tabulku je tak pro všechny
fanoušky „Zbrojovky“ v době
ekonomické krize pohlazením na duši. Výborné výkony
předvádí gólman Bureš, nově
složená obrana s ex-slávistou
Dřížďalem, Slovákem Križkem, mladým Jílkem a zkušeným Dvorníkem má zatím čistý
štít, v záloze se daří reprezentantovi do 21 let Marečkovi
i Brazilci Lirovi, v útoku se
skvěle doplňují kanonýr Došek
s talentovaným Rabušicem.
Nutno ale přiznat, že v pátek
večer v moravském derby proti
Slovácku měli Brňané štestí.
Především nejlepší ligový střelec Petr Švancara, zdá se, si
v prvních třech kolech vypálil
všechen prach. V Brně zazdil
dvě tutovky, když se k němu navíc přidal i jeho kolega z útoku Chmelíček, Brno udeřilo.
A zase u toho byla dvojice Rabušic – Došek. Prvně jmenovaný přiťukl svému parťákovi
a Došan se v těchto situacích
nemýlí. Vítězná trefa, která
měla hodnotu tří bodů. Bravo, skvěle, paráda, dalo by se
říct po třech ligových výhrách
v řadě. Ale pozor... V utkání se
Slováckem nebylo všechno tak
růžové, jak ukazuje výsledek.
Obrana několikrát propadla,
v záloze vázla kombinace, k vidění byla spousta nepřesností,
chyběl pohyb...
No, ale hlavní jsou tři body.
Nebo ne? Asi ano. K čemu by
bylo, kdyby Brno předvádělo
krásný fotbal, ale nebylo efektivní a v tabulce se krčilo na
desáté příčce. Takhle fanoušci,
kterých se sešlo více než sedm
a půl tisíce, vytvořili báječnou atmosféru, nechyběli ani
mexické vlny, odcházeli spokojení a mohli si říct: „Výkon
nic moc, ale hlavně, že jsme
vyhráli...“ A ještě jednu poznámku k zápasu a divákům si
neodpustím. Páteční večer, fotbal pod světly, bavič Švancara,
byla to paráda! A neustále
proklínaný stadión na Srbské?
Když se mužstvu daří, diváci
si cestu najdou. Věřte tomu.
Příště určitě. Pavel Šmerda

Zemětřesení v blanenské kabině. Petra Vašíčka nahradil trenér Zbyněk Zbořil

Boskovice vydřely v domácí premiéře bod
Bohumil Hlaváček

pečnou standardku vyslal na
domácí branku Traxl, neuspěl
ani Novotný, který zblízka hlavičkoval nad. Blansko se snažilo. Bednář a dvakrát Traxl však
neuspěli. Přišel tedy pro Apos
tristní závěr. V 81. minutě se
trefil Šuranský – 2:0. A minutu
před koncem přišla definitivní
poprava. Vaculíkova individuální akce - 3:0.
Další výsledky: Uherský
Brod - Velké Meziřičí 0:1, Třebíč – Konice 2:2, Slovácko B –
Rosice 4:0, Protivanov – Šardice 1:3, Vyškov – Rousínov 1:3,
Žďár – Napajedla 3:0.

Boskovice, Blansko - Hektický týden zažíval výbor FK
APOS Blansko. Petr Vašíček rezignoval na post trenéra a na lavičce ho nahradil šestatřicetiletý
Zbyněk Zbořil. V zápase v Otrokovicíh ale tým nepřekročil svůj
stín a stejně jako v prvním kole
prohrál tříbrankovým rozdílem.
Nedobře se vyvíjelo utkání i pro
Boskovice, nakonec ale na bod
za remízu dosáhly. Postavení
v tabulce není nijak růžové ani
pro jeden celek, Blansko ji dokonce s nulovým ziskem a tristním skóre uzavírá.
Boskovice - Pelhřimov 3:3
(0:2). Branky: 57. Janíček, 75.
Pavel, 84. Vorlický - 10., 40.,
59. Niederle. Boskovice: Gruber - Doležel (46. Horák Jakub), Václavek, Kocůrek, Vykoukal - Preč, Martínek, Ošlejšek (63. Matula), Horák Michal
(46. Vorlický) - Janíček, Pavel.
Trenér Radim Weisser.
Pelhřimov: Moravec - Regálek, Kořínek, Kocián, Vacek - Fišer (86. Dýnek), Máca
(80. Kmoch), Nepovím, Čihák
- Niederle, Krtek (90. Dvořák).
Trenér: Jiří Cerhán.
ŽK: Horák Michal, Ošlejšek,
Václavek - Moravec, Kořínek.
Rozhodčí: Machát - Beneš Jaroslav, Sláma. DS: Kaláb. Diváků: 210.
Hostující Niederle měl svůj
den a dlouho to vypadalo, že on
sám srazí Boskovické při domácí premiéře v nové sezóně na kolena. Poprvé se z gólu radoval už
v 10. minutě, kdy si nerozuměli
Gruber s Doleželem – 0:1. Další
pohroma mohla přijít krátce poté,
ale Gruber Krtkovu standardku
vytáhl na tyč. Niederle ale přece
jenom ještě jednou rozesmutnil
domácí fanoušky, když rozvlnil
síť za Gruberem krátce před odchodem do kabin – 0:2.
S Boskovickými to vypadalo
všelijak. Na začátku druhé půle
zlobil i druhý pelhřimovský
útočník Krtek. Neobul ale střelecké kopačky a tak se radovali
přece jenom domácí. Střídající
Vorlický našel centrem hlavu Ja-

pozvánka na fotbal
Sobota 22. 8. v 16.30 hod.

BLANSKO - PROTIVANOV
Neděle 23. 8. v 16.30 hod.
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Remíza Boskovic. V kankánovém souboji domácí Michal Horák a hostující Patrik Fišer.
Foto adam.s
kuba Horáka a z jeho přiťuknutí
se po zemi trefil Janíček – 1:2.
Radost Formanu dlouho
nevydržela. Znovu Niederle
– 1:3. Akcie Boskovic klesaly. Gruber ještě musel čarovat
při akci Čiháka. Ale Boskovice
nakonec vydřely aspoň bod.
Přímý kop Matuly našel ve
vápně Pavla a ten se nemýlil –

divize
2:3. Zkušený Vorlický byl pak
v 84. minutě faulován a sám se
trefil ze standardky – 3:3.
Otrokovice - Blansko 3:0
(1:0). Branky: 41. Fiala, 81.
Šuranský, 89. Vaculík. Otrokovice: Kašík - Vavruša, Kraváček (73. Šuranský), Gerych
- Novák (75. Juráň) - Mařák,
Maschtovský, Hrnčiřík, Dujka
- Vaculík, Fiala (63. Zálešák).
Trenér: Jaroslav Matějíček.
Blansko: Slanina - Pokor-

ný, Němec, Novotný, Šíp (74.
Dvořáček) - Bubeníček, Janíček (68. Španěl), Farník (58.
Hájek), Bednář - Traxl, Sehnal.
Trenér: Zbyněk Zbořil
ŽK: Janíček, Novotný. Rozhodčí: Šumšal - Miko, Stodůlka Diváků: 105.
Nový trenér Zbyněk Zbořil
udělal několik změn v sestavě.
Kapitánskou pásku převzal po
zraněném Klevetovi Němec,
který se postavil vedle Novotného na pozici stopera. Ve
středu zálohy nastoupili od
úvodních minut Janíček a Farník, post levého obránce obsadil Šíp.
Začátek utkání nenasvědčoval tomu, že si Blansko odveze trojku. Hrálo se vyrovnaně,
nahoru dolů z obou stran. Zlobil otrokovický útočník Fiala,
dlouho ale naplano. Až ve 41.
minutě přišel rohový kop, při
němž se prosadil a zblízka napálil míč pod břevno – 1:0.

Po změně stran se dostalo
jako první do zakončení Blansko, s dálkovou střelo Pokorného si ale Kašík poradil. Nebez-
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Příští kolo: Rosice – Otrokovice, Napajedla – Slovácko
B, Rousínov – Žďár, Šardice –
Uherský Brod, Blansko – Protivanov, Velké Meziřičí – Boskovice, Konice – Vyškov, Pelhřimov – Třebíč.

zeptali jsme se
Aloise Ťoupka,
prezidenta FK APOS Blansko
Jaké byly okolnosti výměny trenéra
u vašeho divizního áčka?
Petr Vašíček hráčům i výboru své odstoupení z vlastní vůle oznámil začátkem týdne.
Není pravda, že by byl odvolán. Bylo to pro
klub v nepravou chvíli, to je nutné říci. Toto rozhodnutí mělo
přijít před letní přípravou, v dostatečném předstihu. Museli jsme
proto urychleně jednat. Během dvou dnů jmenovalo vedení nového kouče Zbyňka Zbořila. Je jasné, že od něj nemůžeme očekávat okamžitě nějaké zázraky. Mužstvo zatím v podstatě nezná.
V Otrokovicích tým nehrál až tak špatně. Chybělo ale nějaké
vybuzení, to je chyba. Zbořila čeká těžká práce. Především psychologická, hráči kvalitu mají. Nezříkám se zodpovědnosti za
to, že k výměně ale mělo dojít již dříve.
(bh)

Půlmaratón vyhrál Mulugeta Serbessa
Bohumil Hlaváček
Blansko - Patnáctý ročník
Půlmaratónu Moravským krasem je minulostí. Po pětileté
přestávce se na jeho startu objevil jeho tehdejší vítěz. Populární „Mireček“, jak se mezi

běžci přezdívá původem etiopskému studentovi, nyní již lékaři v Týně nad Vltavou s českou
státní příslušností Mulugeta
Serbessa vyhrál s náskokem.
Jeho velký soupeř Ivan Čotov,
několikanásobný vítěz z let minulých, z neznámých důvodů
zhruba ve třetině trati vzdal, na
otáčce u Punkevních jeskyní se
vůbec ani neobjevil. Mezi ženami nenašla přemožitelku Jiřina
Kociánová, v absolutním pořadí mezi muži dokonce desátá.
„Běželo se mi hezky, neměla
jsem ani žádnou krizi,“ zářila
spokojeností po doběhu. Po loňské ukázce letos byli na startu
v řádném závodě koloběžkáři.
Jasným vítězem se stal Richard
Jisl, který se v cíli objevil v čase
jednu sekundu přes 44 minut.
Mulugeta Serbessa (viz foto
číslo 52), sympatický ortoped
v barvách Sokola České Budějovice, se letos stal nečekaně
v Praze mistrem republiky v maratónu. „Čas v Blansku moc
kvalitní nebyl, měl jsem trochu
problém s obutím,“ ukazoval
v cíli zkrvavenou ponožku. Na
otázku, zda se v Blansku zase
objeví, zažertoval: „Byl jsem

tady před pěti lety, takže třeba
zase za dalších pět. Ne, dělám
si legraci.“ Jak řekl, proč vzdal
Čotov, netuší. „Běžel jsem svoje tempo, najednou tam nebyl,“
krčil rameny.
V cíli druhý Pavel Horák byl
umístěním příjemně překvapen.
„Čotov má zvláštní povahu,
možná byl zraněn, možná závod
nezvládl psychicky. Běžel jsem
již jen s Mirečkem, na jedenáct-

ce mi pak utekl, zdálo se mu to
pomalé. Ivan už tam dávno nebyl,“ svěřil se v cíli.
Nejlepším běžcem okresní
běžecké ligy byl v cíli celkově
osmý Jan Macura z Blanska.
Umístění ho těšilo, dosažený
čas ho ale neuspokojil. „O čtyři
minuty pomaleji než jindy, to je
takové tragické. Moc jsem toho
ale nenaběhal, tak se nemůžu
divit,“ uvedl.

Foto Bohumil Hlaváček

