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Blanenské dorostenky v soutûÏi OP
U17 se po dvou domácích vítûzstvích
nad Ti‰novem vypofiádaly také s dal-
‰ím soupefiem. Tentokrát pfiehrály ·la-
panice a upevnily svoji pozici v ãele
tabulky. Hráãky Blanska, pfiestoÏe by-
ly v utkání domácím druÏstvem, se
musely vypofiádat se zmûnou prostfie-
dí, protoÏe hala âKD, kde hrají vût‰i-
nu sv˘ch domácích utkání, byla pro
tentokrát obsazena. Utkání se tak hrá-
la ve druhé blanenské hale na ASK.
V úvodu zápasu dûlalo blanensk˘m
hráãkám problémy se pfiizpÛsobit a po
první ãtvrtinû prohrávaly o 3 body.
Poté se ale pfiedev‰ím díky lep‰í obra-
nû dostaly do vedení a v poloãase jiÏ
vedly o 8 bodÛ. Od té doby svÛj ná-
skok zvy‰ovaly a na konci se radovaly
z vítûzství o 20 bodÛ.

Druhé utkání jiÏ bylo od zaãátku v˘-
hradnû v reÏii blanensk˘ch hráãek.
Blansko v˘bornû bránilo a proti unave-
nému soupefii se zaãalo více prosazovat
také v útoku a po první ãtvrtinû byl stav
25:0 ve prospûch Blanska. Blansko pak
ale polevilo a pfiedev‰ím v poslední
ãtvrtinû nechalo soupefie zkorigovat
v˘sledek na koneãn˘ch 72:25.

1. Zápas: BK Blansko x Valosun
Sokol ·lapanice – 67:47. Body domá-
cích: Kfiapová 12 bodÛ, Mrázková
a Sedláková 10 bodÛ.

2. Zápas: BK Blansko x Valosun
Sokol ·lapanice – 72:25. Body domá-
cích: Sedláková 18, Kfiapová 10 bodÛ.
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Dal‰í dvû domácí v˘hry 
blanensk˘ch basketbalistek

T˘m blanensk˘ch dorostenek U17.
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Opravujeme spotfiebiãe znaãek: Whirlpoool • Ariston • Indesid 
• Fagor • LG • AEG • Electrolux • Zanussi, po domluvû i jiné...

P¤ÍJEM ZAKÁZEK TELEFONICKY, NEBO V PRACOVNÍ DNY NA OBCHODù

Servis •  Obchod - Bezruãova 18, Boskovice 680 01
Po - pá 8 - 12 hod. 13 - 17 hod. Mobil: 733 318 860, 737 274 760

604 150 378
Rájeãko, námûstí 9. kvûtna 87
MIROSLAV SLEZÁK

renovujeme dfievûné dvefie, zárubnû, dobov˘
nábytek, loÏnice a trezory
povrchové úpravy

lakování, mofiení, fládrování, stfiíkané hmoty

RENOVACE DVE¤Í A ZÁRUBNÍ


