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T˘m U11 Basketbalov˘ klub Blansko, 3.místo na turnaji

Pozvánka na setkání spolupracovníkÛ 
V b˘valé firmû CHEMA Rájec se stfiídali dûlníci, mistfii, ve-
doucí i fieditelé. Eli‰ka ·imonová - parÈaãka na rybníãku-
zÛstávala stále. A i dnes je pofiád známou osobností mezi
pracovníky nûkdej‰í firmy.

Proto také u ní spatfiila svûtlo svûta
my‰lenka, Ïe bychom se mohli sejít a
uspofiádat setkání spolupracovníkÛ.
Vût‰ina b˘val˘ch zamûstnancÛ CHE-
MY bydlí v Rájci-Jestfiebí a blízkém 
okolí. Bûhem nûkolika víkendÛ jsme
s paní ·imonovou osobnû nav‰tívili
a pozvali vût‰inu „chemákÛ”.

V̆ sledkem byla krásná akce v pátek,
14. 9. 2018 v Sebranicích „U zlaté stud-
ny”. Zavzpomínalo se na ãasy minulé,

pfiipomnûly se neopakovatelné záÏitky.
Nechybûla slivoviãka, harmonika, zpûv
a taneãek. 

Pro velk˘ úspûch byl dohodnut termín
pfií‰tího srazu na 17. kvûtna 2019. Na ja-
fie se tû‰íme i na ty, ktefií byli na dovole-
né nebo mûli jiné povinnosti. Bude nás
víc? Pro informace mi mÛÏete zavolat na
tel.: 723 799 199 – Olga Zaoralová. 

Text: Jaroslav Zaoral
Foto: Olga Zaoralová

Pfiíprava miniÏákyÀ 
Poslední pfiípravou nejmlad‰ích hráãek pfied zahájením své první mistrovské sezony v kategorii miniÏákyÀ U11, byl vel-
mi dobfie obsazen˘ turnaj, kter˘ uspofiádal v polovinû záfií Basketbalov˘ klub Blansko. Povedené klání za‰títil 1. místos-
tarosta mûsta Blansko pan Ing. Jifií Crha. V zápasech se nejlépe vedlo t˘mu z Pardubic, za kter˘m se umístily druÏstva
Olomouce, Blanska a Krnova. 

Hlavní trenér mládeÏe Ing. Jaroslav Streit v˘kon sv˘ch svû-
fienkyÀ okomentoval: „Velk˘m kladem bylo, Ïe se do hry zapoji-
la v‰echna dûvãata, která jsem mûl k dispozici. Pro vût‰inu z nich
‰lo o první zku‰enost se skuteãnou formou basketbalu. Mezi nej-
uÏiteãnûj‰í hráãky turnaje byla zafiazena mj. na‰e Lucie
Zachovalová, ale také ostatní dûvãata zaslouÏí pochvalu za velké
nad‰ení a pûkné v˘kony”.

Milé pfiekvapení ãekalo na v‰echny nadûjné sportovkynû pfii
vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Ceny pfiedávala Klárka Stloukalová, stfiíbrná
z Mistrovství Evropy U16 v Litvû, která v Blansku s basketem
zaãínala. 

Z v˘sledkÛ: BK Blansko x OSK Olomouc 4 : 36, BK Blansko
x BK Studánka Pardubice 19 : 55, BK Blansko x Basketky Krnov
26 : 5.

Koneãné pofiadí: 1. BK Studánka Pardubice, 3 vítûzství, nej-
uÏiteãnûj‰í hráãka Mysíková A. 2. OSK Olomouc, 2 vítûzství,
nejuÏiteãnûj‰í hráãka PetrÏelová V. 3. BK Blansko, 1 vítûzství,
nejuÏiteãnûj‰í hráãka Zachovalová L. 4. Lokomotiva Krnov, 
0 vítûzství, nejuÏiteãnûj‰í hráãka Mohelníková E.

SloÏení blanensk˘ch benjamínkÛ, v závorce body:  Reisiglová
M., Matûjíãková N., Sedláková B. (12), Zachovalová L. (11),
Kuchafiová A., Hégrová V. (2), JeÏová N. (7), Va‰ková K. (6),
Pelclová A., Nûmcová N., Alexová E. (4), Streitová M.,
Popelková I. (3), KrchÀáková V. a Hejãová M (4). 

Akce byla uspofiádaná za finanãní podpory Jihomoravského kraje.
Text: Milan ·evãík

Foto: Bohuslav Stoupal
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