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Ve ãtvrtek 22. února se na
místním zimním stadionu
v Boskovicích se‰li milovníci
bruslení. Vychovatelky ‰kolní
druÏiny ze „Zelené” a SVâ
Boskovice pro nû pfiipravily jiÏ
tradiãní Karneval na ledû.  Na
kluzi‰ti se se‰la skoro stovka
bruslafiÛ a bruslafiek, takÏe to
s pohybovou aktivitou na‰ich
dûtí nebude tak ‰patné.  Dûti si
zabruslily, zasoutûÏily a po ho-

dinû a pÛl z ledu odcházely pfií-
jemnû unaveny a plny záÏitkÛ.
TakÏe drobná odmûna pro kaÏ-
dého bruslafie byla nasnadû.
Podûkování patfií studentkám
SPg· pod vedením Mgr. Mar-
kové za pomoc pfii organizaci
a Spolku rodiãÛ dûtí – Zelená
Boskovice za finanãní podporu.
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Karneval na ledû

Sportovní hala SP· v Jedovnicích patfiila o víkendu fotbalistkám. Fotbalov˘ oddíl Ïen z Kotvrdovic pofiádal v sobo-
tu 24. 2. 2018 halov˘ turnaj juniorek nazvan˘ KENDY 2018 a v nedûli 25. 2. 2018 halov˘ turnaj Ïen nazvan˘ JANA
2018. Oba dva dny se turnajÛ zúãastnilo sedm t˘mÛ a hrálo se kaÏd˘ s kaÏd˘m.

KENDY – spoleãná fotka Kotvrdovic a Trnavy.

Sobotního turnaje KENDY 2018 se
zúãastnil i jeden zahraniãní t˘m a to
star‰ích ÏákyÀ z Trnavy ze Slovenska,
kter˘ se v koneãném pofiadí umístil na
3. místû (11 bodÛ). Star‰í Ïákynû pfii-
jely také z Lokomotivy Brno (14 
bodÛ) a z turnaje si odvezly zlaté me-
daile a pohár. Z druhého místa se ra-
dovaly juniorky z Lokomotivy Brno
(13 bodÛ), protoÏe v závûru turnaje
pfiekvapivû podlehly právû star‰ím Ïá-
kyním z Lokomotivy Brno, které jim
daly jediné tfii góly v turnaji. Juniorky
ze Zbrojovky Brno (11 bodÛ) skonãi-
ly ãtvrté. Domácí juniorsk˘ t˘m
z Kotvrdovic (7 bodÛ) se musel spo-
kojit s 5. místem. Po jednom bodu mû-
la ‰está SK Lí‰eÀ juniorky a poslední
FC Nesyt Hodonín juniorky.  Nejlep‰í
brankáfika: Vanesa Jílková (LB - star‰í
Ïákynû), nejlep‰í hráãka: Julianna
Pivarãiová (Trnava), nejlep‰í stfielky-
nû: Yevheniya Murnyk (Zbrojovka),
Cena pofiadatelÛ: Adriana Koneãná
(Kotvrdovice) - nejmlad‰í hráãka.

Nedûlní turnaj JANA 2018
se hrál jiÏ pát˘m rokem po
sobû. Jeho název napovídá,
komu je turnaj vûnován - Janû
Matu‰kové (narozené 4. 3.
1953). V tomto turnaji chyta-
la za ãern˘ t˘m Kotvrdovic.

Stále se úãastní turnajÛ ve fotbale
malého formátu. Poslední divizní
utkání odchytala 1. 10. 2016, Velké
Pavlovice - Kotvrdovice (MSDÎ).
Na 1. místû se umístily Ïeny SK
Lí‰eÀ (16 bodÛ), které dostaly jedi-
n˘ gól za cel˘ turnaj. Na druhém
místû skonãily LaÀky z Medlánek
(13 bodÛ) a na 3. místû Kotvrdovi-
ce ãerná (12 bodÛ). 4. místo - FC
SeÀoritky âerná Hora (9 bodÛ), 5.
místo – TJ Slavoj Velké Pavlovice
(6 bodÛ), 6. místo TJ Sokol
Mostkovice (4 body), 7. místo –
Kotvrdovice rÛÏová (1 bod). Byly
vyhlá‰eny individuální ceny, nej-
lep‰í brankáfika: Veronika
Nováãková (Mostkovice), nejlep‰í
hráãka: Iveta Tanenbergerová
(LaÀky), nejlep‰í stfielkynû: Eli‰ka
Langová (Lí‰eÀ) a Cena pofiadate-
lÛ: Jana Matu‰ková (Kotvrdovice)
– nejstar‰í hráãka.

Fotbalov˘ oddíl Ïen z Kotvrdovic
uvítá ve sv˘ch fiadách dal‰í zájem-
kynû o fotbal v jakékoli vûkové ka-
tegorii. Nebojte se nás kontaktovat.
Více najdete na na‰ich stránkách
fotbalistkykotasy.cz
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