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Ve Skalici nad Svitavou se konal v sobotu za příjemného počasí další díl seriálu Okresní běžecké ligy

Bambasácká desítka: Triumfoval opět Kohut

Boskovice vybojovaly doma důležité tři body. Blansko padlo ve Vyškově

Luděk Pernica (číslo 3) při ligové premiéře. Foto archivLuděk Pernica (číslo 3) při ligové premiéře. Foto archiv

Bohumil Hlaváček

Skalice nad Svitavou - Třetí zá-
vod Okresní běžecké ligy po sobě 
a znovu prvenství. Pomyslný bě-
žecký hattrick se povedl Janu Ko-
hutovi z Blanska. Po Běhu na Nový 
hrad a Hořické osmičce triumfoval 
i ve Skalici nad Svitavou. Na trati 
Bambasácké desítky neměl váž-
nějšího konkurenta a před druhým 
Pospíchalem byl v cíli, jak se říká, 
o parník. Třetí příčka patřila vítězi 
předchozích dvou ročníků seriálu 
Janu Křenkovi z Bořitova.

Když byli nejlepší muži ve dru-
hém okruhu náročné trati, objevily 
se v cíli nejlepší ženy. Tak trochu 
podle očekávání si to rozdaly mezi 
sebou o zlato dvě tradiční rivalky. 
Domácí Milada Barešová tentokrát 
Zdeňku Komárkovou porazila. „Že 
by mi pomohla znalost trati? To 
asi ne, Zdenka to u nás už taky má 
naběhané,“ oddychovala šťastně 
v cíli Barešová. O jejím prvenství 
se rozhodlo až v posledních stov-
kách metrů. „Myslela jsem, že mám 
větší náskok. Když jsem se otočila, 
zjistila jsem, že je ona jen pár metrů 
za mnou. Tak jsem musela ještě při-
dat,“ popsala taktiku, která ji přines-
la post na nejvyšším stupni.

Jan Kohut vyhrál s náskokem. 
„Kopce mi ale daly zabrat, já je 
zrovna nemiluju,“ přiznal se v cíli, 
kde na něho čekala sestra Andrea, 
ligová fl orbalistka. Ta se od něj ne-
chala přemluvit, aby si poloviční 
ženskou trať rovněž vyzkoušela. 
„Když jsem vyběhla stoupání, kte-
ré bylo dost hustý, myslela jsme, že 
už je to v pohodě. A ono se přede 
mnou objevilo druhé, a to bylo ještě 
horší,“ láteřila. 

Její bratr se na okresní běžec-
ké tratě vrátil po pauze ve formě. 
„Začalo mne to bavit. Vlastně ono 
mne to bavilo furt, ale neměl jsem 
čas. Rozhodl jsem se teď, že bych 
rád absolvoval všechny závody 
ligy. A půjdu i na maraton,“ smál se 
spokojený šampion. Hlavní cíl si do 
sezony neklade zrovna malý. „Chtěl 
bych být do osmého místa na mis-
trovství republiky v silničním běhu 
na klasické trati Běchovice – Pra-
ha,“ prozradil.

Jan Křenek vítězi v cíli sportovně 
pogratuloval. „Tak letos se mi obje-
vil velký soupeř,“ smekl pomyslný 
klobouk před Kohutem. „Běhá mu 
to pěkně, chtěl bych, aby mu to vy-
drželo a dosáhl na úspěchy, které si 
naplánoval,“ dodal bořitovský triat-
lonista.  Foto Bohumil Hlaváček Foto Bohumil Hlaváček

Boris Hasa

Blansko - Po delší době má bla-
nenský fotbal opět svého zástupce 
v nejvyšší fotbalové soutěži. V utká-
ní 24. kola Gambrinus ligy FK Pří-
bram - 1. FC Brno si svůj debut 
odbyl devatenáctiletý odchovanec 
ASK Blansko Luděk Pernica.

S fotbalem začínal v pěti letech. 
Prošel rukama několika trenérů, jako 
jsou Miroslav Hudec, Luboš Paděra, 
Miloš Rybář, Pavel Dvořáček a Jiří 
Grim. Až do páté třídy navštěvoval 
základní školu Dvorská. Pak však 
absolvoval nábor v Boby Brno na 
umělé trávě Za Lužánkami a tehdejší 
šéftrenér Jaroslav Sommernitz si ze 
třiceti hochů vybral právě jeho. Na 
první tréninky, na které jezdil třikrát 
týdně, jej doprovázel otec a dědeček. 
Od šesté třídy pak nastoupil na spor-
tovní školu na Janouškové a díky své 
píli a pracovitosti se propracoval až 
do A týmu 1. FC Brno, podobně jako 
jeho spolužáci Lukáš Michna, Lukáš 
Mareček, Josef Šural a Jarda Borák. 
Předminulou neděli si mladý stoper 

odbyl v Příbrami prvoligovou premi-
éru a zařadil se tak po bok takových 
jmen jako Karel Jarůšek či Jaromír 
Blažek, kteří s fotbalem rovněž začí-
nali v Blansku.

Při tvém debutu jste v Příbrami 
prohráli 3:1. Pocity tedy moc pozi-
tivní nemáš..

Je to tak. Už od začátku se nám 
nedařilo udržet vpředu balón. V po-
ločase nebyl trenér Beránek vůbec 
spokojený, ale zároveň nás upozor-
nil, že pokud svůj výkon zlepšíme, 
máme na to vyhrát. Bohužel v 54. 
min. jsme vyrobili zbytečně rohový 
kop, na který jsem nedoskočil já ani 
brankář Bureš a opět se dostal do 
vedení soupeř. Pak už jsme se ne-
dostali do tempa a inkasovali potřetí 
v 72. minutě. Ještě mohl snížit na 3:2 
Tomáš Došek, ale brankář Krbeček 
jeho nájezd chytil. Mrzí mě, že se 
neuhrála alespoň remíza.

Byl jsi před zápasem nervózní?
V pátek jsem se od trenéra dozvě-

děl, že bych mohl nastoupit. Nervóz-
ní jsem byl už v sobotu cestou do 
Příbrami.  Pokračování na str. 13

Luděk Pernica si odbyl ligový debut
Zábřeh, Blansko - Nejúspěšněj-

ší sezonu v historii klubu v ligové 
soutěži mají za sebou blanenské ku-
želkářky. I když v posledním kole, 
před nímž již bylo o konečném 
pořadí rozhodnuto, prohrály jasně 
v Zábřehu, celková druhá příčka je 
skvělá. Ve hře o titul byly dokonce 
až do předminulého týdne, pak zís-
kala pražská Slavia rozhodující ná-
skok, který teď ještě potvrdila.

KK Zábřeh B – TJ ČKD Blan-
sko 7:1 (3123:3066), Ševčíková 
516, Musilová D. 500, Šmerdová 
491, Lahodová 513, Musilová Z. 
527, Kalová 519.

Poslední zápas blanenské hráč-
ky nepodcenily, chtěly se loučit 
solidním výkonem. Nepovedlo se. 
„Kuželna v Zábřehu je těžká, nese-
dí nám dlouhodobě a teď se to plně 
potvrdilo. Možná se na naší hře po-
depsala i trochu ztráta motivace,“ 
hodnotí porážku kapitánka Zdenka 
Ševčíková. Na jediný bod dosáhla 
Dana Musilová.

Sezona pro většinu celku skon-
čila. „Na mistrovství republiky 
jednotlivkyň se probojovala jen 
Lenka Kalová a Kamila Šmerdová 
do juniorek, ostatním včetně mne 
kvalifi kace nesedla,“ dodala Šev-
číková. Jak řekla, možná si půjdou 
ještě zahrát nějaký turnaj. „Jinak 
se budeme těšit na další ročník 
ligy. Letos jsme si dokázaly, že 
můžeme útočit i na posty nejvyšší. 
Zkusíme to určitě znovu,“ slibuje 
kapitánka.  (bh)

Další výsledky: Neratovice – 
Zlín 4:4, Zábřeh B – Blansko 7:1, 
Jičín – Náchod 7:1, Přerov – Šum-
perk 2:6, Slavia – Zábřeh A 5:3.
  1.  Slavia  20  17  0  3  113,0:47,0  34
  2.  Blansko  20  15  0  5  100,0:60,0  30
  3.  Šumperk  20  13  0  7  86,0:74,0  26
  4.  Konstruktiva  20  11  1  8  89,0:71,0  23
  5.  Jičín  20  11  0  9  86,5:73,5  22
  6.  Zábřeh A  20  9  1  10  78,0:82,0  19
  7.  Náchod  20  9  0  11  72,0:88,0  18
  8.  Zábřeh B  20  8  1  11  72,5:87,5  17
  9.  Přerov  20  8  0  12  74,5:85,5  16
  10.  Zlín  20  5  2  13  65,0:95,0  12
  11.  Neratovice  20  1  1  18  43,5:116,5  3 

Kuželkářky se loučily 
porážkou v Zábřehu

Boskovice, Blansko - Další kolo 
fotbalové divize bylo ve zname-
ní existenčního zápasu Boskovic 
doma s Uherským Brodem. Zvládly 
ho. Blansko prohrálo nejtěsnějším 
způsobem ve Vyškově.

FC Forman Boskovice - ČSK 
Uherský Brod 2:1 (1:1), Preč, 
Matula. Boskovice: Gruber - Do-
ležal (83. Odehnal), Martínek, 
Kocůrek, Vykoukal - Vorlický (90. 
Marek), Žilka, Dostál, Horák Ja-
kub, Preč, Horák Jan (59. Matula). 
ŽK: Vykoukal, Žilka – Ondrůšek, 
Ligas, Bejtkovský. Diváků: 180 
diváků. Rozhodčí: Anýž, Svoboda, 
Podaný.

Domácí, kteří jsou v přímém 
ohrožení sestupem, začali zápas 
pěknou kombinační hrou a vytvoři-
li si mírnou územní převahu. Měli 
i několik dobrých příležitostí ke 
vstřelení gólu, když obranu hostů 
nejvíce zaměstnávali Dostál a Vor-
lický. Oba se podíleli i na největší 
šanci v první půlhodině, kdy v 21. 
minutě šikovnou nahrávku Dostála 
na Vorlického brankář hostí v po-
slední chvíli vyrazil na roh. Ve 26. 
minutě ještě Martínek nádhernou 
hlavičkou z hranice penalty těsně 
přestřelil branku hostí. Ve 41. mi-
nutě nejmenší hráč na hřišti bosko-

vický Preč po akci z pravé strany 
hlavičkou umístil míč k pravé tyči 
- 1:0. Ihned po rozehrání však po 
pěkné kombinační akci hosté bles-
kově srovnali Lukešem - 1:1. Vý-
stavní bomba domácího Horáka 
skončila ve 44. minutě těsně nad.

Druhou půli začaly oba týmy ve-
lice opatrně. Posílily obrannou čin-
nost, nikdo nechtěl zbytečně risko-
vat. Až v 65. minutě byl ve velkém 
vápně sražen domácí hráč a stří-

dající Matula penaltu s přehledem 
umístil k levé tyči - 2:1. Uherský 
Brod se snažil vyrovnat. V 76. mi-
nutě Čtvrtníček vylekal výborného 
Grubera střelou ze dvaceti metrů 
a o čtyři minuty později se gólman 
vyznamenal opět po průniku Luke-
še. Závěr zápasu tentokrát domácí 
zvládli. Postupně rozkouskovali hru 
častými odkopy a taktickým střídá-
ním a nakonec si první jarní výhru 
po právu zasloužili. 

SK Rostex Vyškov – FK APOS 
Blansko 1:0 (1:0). Blansko: Švan-
cara - Bezděk (52. Nečas), Klimeš, 
Zich, Šíp - Starý, Janíček (75. Cu-
pal), Pokoj (46. Farník), Beneš - Ně-
mec – Sehnal. ŽK: Hirsch – Němec, 
Janíček. Diváků: 320. Rozhodčí: 
Beneš - Sláma, Tomášek. Více na 
www.fkblansko.cz

Domácí potřebují body jako sůl. 
Zahájili proto tlakem a Švancara 
se měl co ohánět. Hned několikrát 
musel zasahovat při šancích Vyš-
kovských. Pak se osmělili i hosté, 
a poté co Sehnal již zvedal po svém 
pokusu skoro ruce, na čáře hasil hlí-
dající Koláček. První, a jak se poz-
ději ukázalo i poslední branka zá-
pasu padla po půlhodině hry. Lička 
našel Kopřivu a ten zamířil přesně 
k levé tyči – 1:0.

Po změně stran začali opět lépe 
domácí a Lička v 57. minutě po 
Hirschově zatažení hlavičkoval nad. 
Brankový prostor netrefi l ani Sig-
mund o osm minut později. Blansko 
se poté přece jenom dostalo do tlaku 
a mohlo i vyrovnat. Po standardce 
Němce našel Janíček před odkrytou 
brankou Starého, jeho nedůrazný 
pokus ale stačil znovu na čáře vy-
krýt vyškovský hráč. V závěru ještě 
protáhl domácího gólmana Beneš. 

Vyrovnání se blanenští příznivci 
nedočkali. „Nebyli jsme dostatečně 
agresivní v soubojích a nedařilo se 
nám podporovat Martina Sehnala 
na hrotu. Pochválit bych chtěl Karla 
Švancaru, který nás v mnoha situa-
cích dost podržel. Nedá se nic dělat, 
musíme zvednout hlavy a v sobotu 
zabodovat doma se Žďárem,“ uvedl 
pro blanenské internetové stránky 
trenér Roman Šindelka.  (bh,jo)

Další výsledky: Otrokovice – 
Rousínov 0:0, Napajedla – Konice 
1:0, Rosice – Pelhřimov 1:1, Slo-
vácko B – Velké Meziříčí 0:0, Žďár 
– Šardice 1:1. 

Příští kolo: Boskovice – Otroko-

vice, Uherský Brod – Třebíč, Blan-
sko – Žďár, Velké Meziříčí – Rosice, 
Šardice – Slovácko B, Pelhřimov – 
Napajedla, Konice – Rousínov.
  1.  Šardice  20  13  5  2  44:11  44 
  2.  Slovácko B  20  12  4  4  39:15  40
  3.  Žďár  20  11  4  5  33:19  37 
  4.  V. Meziříčí  19  9  4  6  23:29  31 
  5.  Konice  20  8  4  8  24:26  28
  6.  Třebíč  19  7  6  6  27:22  27 
  7.  Pelhřimov  20  7  6  7  28:31  27 
  8.  Blansko  19  6  7  6  28:28  25 
  9.  Rosice  20  6  7  7  28:33  25 
  10.  Otrokovice  19  4  9  6  17:16  21
  11.  Napajedla  19  6  3  10  22:33  21
  12.  Uh. Brod  19  4  7  8  21:30  19 
  13.  Rousínov  20  4  7  9  17:30  19
  14.  Vyškov  19  5  2  12  16:27  17
  15.  Boskovice  19  4  5  10  24:41  17

Boskovice - Uherský Brod 2:1.  Foto adam.sBoskovice - Uherský Brod 2:1.  Foto adam.s


