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Blansko nastoupilo do zápasÛ bez 
opory Horákové, navíc dal‰í z klíãov˘ch
hráãek nastoupila po zranûní prstu. První
ãtvrtina pfiipomínala spí‰e trénink trest-
n˘ch hodÛ, díky vysokému poãtu faulÛ
na obou stranách, a skonãila vyrovnanû
17:17. Na zaãátku druhé ãtvrtiny v‰ak
vytvofiily soupefiky na blanenské hráãky
velk˘ tlak pfii rozehrávce a díky nûmu se
brzy ujaly vedení o 10 bodÛ. Následnû
v‰ak zabrala v obranû Streitová, která sé-
rií promûnûn˘ch nájezdÛ po zisku míãe
sníÏila náskok soupefie. V poloãase ved-
lo druÏstvo Kyjova o 5 bodÛ (34:29). Ve
druhém poloãase pokraãovalo kousko-
vání hry vysok˘m poãtem faulÛ a ná-
sledn˘ch trestn˘ch hodÛ, které se v‰ak
Blansku nedafiilo promûÀovat a pfii‰lo
trápení i z podko‰ového prostoru. Navíc
Blansku chybûl jak˘koliv pokus ohrozit
ko‰ z dálky. Soupefiky opût pfii‰ly s tûs-
nou obranou po celém hfii‰ti a v˘sled-
kem bylo, Ïe Blansko nedokázalo více
neÏ 5 minut vstfielit ko‰. Soupefiky si vy-
pracovaly náskok témûfi 30 bodÛ a utká-
ní bylo ztraceno, prostor v poslední ãtvr-
tinû tak získaly hlavnû hráãky z laviãky.
Paradoxnû se v‰ak náhradnicím podafiilo
soupefiky zbrzdit a pfiece jen náskok
zmírnit a to i díky Matu‰kové, která pro-
lomila trápení na trestn˘ch hodech a bû-
hem posledních dvou minut nastfiílela 7
bodÛ. Koneãn˘ v˘sledek byl 78:54 pro
domácí Kyjov. 

Blansko v‰ak cítilo ‰anci ve 
druhém zápase soupefikám poráÏku 
oplatit a vstoupilo do nûj velmi aktiv-
nû. První ko‰ promûnila do té doby
trápící se ·merdová, následnû body
pfiidala také âermáková a Blansko si
rychle vypracovalo vedení o 11 bodÛ.
Pak ale pfii‰ly chyby v obranû a ztráty
míãe a soupefiky se natáhly na rozdíl
3 bodÛ. Stav po první ãtvrtinû byl
15:12 ve prospûch Blanska. PrÛbûh
zápasu byl daleko vyrovnanûj‰í neÏ
v prvním utkání, hlavnû díky bojov-
nosti blanensk˘ch hráãek, trápení se
zakonãením v‰ak bohuÏel pokraãova-

lo a proto si Blansko nedokázalo vy-
pracovat v˘raznûj‰í náskok, naopak
po poloãase ‰ly do vedení soupefiky.
Ty se nakonec po dramatické koncov-
ce mohly radovat z vítûzství o 3 body,
poté co se v posledních vtefiinách 
neujala tfiíbodová stfiela v˘bornû hra-
jící Stloukalové. 

SmÛlu z venkovních zápasÛ se
Blansko bude snaÏit prolomit na palu-
bovkách brnûnsk˘ch t˘mÛ Valosunu
a Îabin. Zápasy v Brnû odehraje
Blansko 13. a 27. února.  
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Basketbalové Ïákynû z Blanska prohrály v Kyjovû

T˘m ÏákyÀ U15.

Zatímco z domácích zápasÛ mají blanenské Ïákynû U15 v nadregionální soutûÏi velmi
dobré v˘sledky, na hfii‰tích soupefiÛ se jim zatím nedafií. Zmûnit se jim to nepodafiilo ani
v Kyjovû, kde bojovaly o prÛbûÏné druhé místo v tabulce.
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RD 2+kk po ãást. re-
kon. v Kuniãkách 
o CP 95 m2. EPNB
„G”. Cena 550 000
Kã k jedn.+ provize
RK
Tel: 733 713 239

RD Boskovice po
rekonstrukci o CP
401 m2 se zahradou.
EPNB „G”.
Cena 2 650 000 Kã
+ provize RK.
Tel: 733 713 239

Cihl. byt 3+1 k re-
konstrukci o CP 69
m2 v obci Svûtlá. 
EPNB „G”.
Cena 550 000 Kã
vã. provize RK
Tel: 733 713 239

Kiosek s obãerstve-
ním vã. vybavení
v rekr. oblasti Such˘.
EPNB „G”.
Cena 999 000 Kã
+ provize RK.
Tel: 733 713 239


