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Jarní premiéra Blansku
vyšla. Body zůstaly doma

Boskovičtí plavci
bodovali v Hodoníně
Hodonín - Skoro všichni boskovičtí plavci se v sobotu ráno vydali
autobusem do Hodonína, kde v místním pětadvacetimetrovém bazénu
předvedli svoji aktuální formu na Velké ceně Hodonína. Boskovický oddíl
tentokrát vyslal na jih Moravy i svoje nejmladší plavce, kteří ukázali, že v
Boskovicích roste velmi silná plavecká skupina. Všichni, přestože bojovali s velikou trémou, zaplavali své osobní rekordy. Odměnou jim byly místa
na stupních vítězů a medaile na krku. V Hodoníně to dokázali Anna Ryšavá, Vladěnka Svobodová, Terezka Trubelja, Ondra Ščudla, Jáchym Ryšávka, Marek Vitouch, Barbora Tlamková, Martin Lepka, Filip Skřička.
Nezklamali ale ani starší boskovičtí plavci a potvrdili, že patří v okrese
k nejlepším. Zúročili tak hodiny tvrdé dřiny při každodenním tréninku.
I při silné konkurenci ukázali svoji bojovnost a skutečnost, že umí v závodě zatnout zuby a poprat se s délkou trati na výbornou. Cenné kovy si v
hodonínské vodě vyplavali Andrea Husovská, Zuzka Vorlová, Filip Tlamka, Jakub Beneš, Emma Ryšávková, Filip Horák, Martin Kopáček, Kuba
David a Adriana Horňová.
(les)

Foto Lubomír Slezák

Hokejisté Minervy
do finále neprošli
Boskovice, Uničov - Jihomoravská hokejová konference už
zná ﬁnalisty play-off. Jsou jimi
celky Velké Bíteše a Uničova.
Velké Bíteši stačily k postupu
dva zápasy, když nejdříve vyhrála
v Šumperku 2:3 po prodloužení,

v domácí odvetě pak svého soupeře porazila 6:3.
Ve druhém semiﬁnále se střetly
týmy Boskovic a Uničova.
Boskovice - Uničov 2:1 (1:0,
0:0, 1:1), Holub, Skácel.
Ve 13. minutě šel domácí celek

Foto Lubomír Slezák
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Blansko - Úvodní jarní divizní
zápas nepřinesl bůhvíjakou podívanou. Tři body ale Blansko proti
Tasovicím vybojovalo a posunulo
se v tabulce o tři místa nahoru.
FK Blansko – TJ Sokol Tasovice 2:0 (1:0). Branky: 20. Gromský, 77. Zouhar T. Blansko: Juran
– Fousek R., Šplíchal (26. Šural),
Bubeníček, Müller - P. Fousek,
Šíp - Gromský, Doležel (90. Zouhar M.), Nečas (80. Jarůšek) - T.
Zouhar. Trenér: Michal Kugler.
Diváků: 243.
Po úvodní oťukávané zahřmělo
ve 20. minutě. Zouhar poslal míč
do křídla Doleželovi, ten našel
na zadní tyči Gromského a agilní
bek neprováhal, když nadvakrát
prostřelil Šebelu – 1:0. O pět
minut později přišel nepříjemný
moment, když si Šplíchal natáhl
sval a musel střídat. Ve zbytku
půle se nic podstatného neudálo.
Po změně stran mělo Blansko
více ze hry. Dvakrát se octl v šanci Doležel, v 59. minutě z toho
byla tyčka. O čtvrt hodiny později si hosté téměř dali vlastní gól.
Skóre se změnilo až o tři minuty
později, Tomáš Zouhar šel neohroženě za dlouhým nakopnutým
míčem a stihl přelobovat i za cenu
nepříjemného kontaktu tasovického gólmana – 2:0. V závěru ještě
po Doleželově průniku orazítkoval Šíp tyč.
do vedení, které vydrželo více
než třicet minut. Ve 46. minutě
využily Boskovice jednu z mnoha
přesilovek, střelu Surého od modré tečoval do soupeřovy branky
Skácel. V 58. minutě hosté také
v přesilové hře snížili, k vyrovnání jim však nepomohlo ani odvolání brankáře.
Uničov - Boskovice 6:4 (2:1,
1:3, 3:0), Skácel, Tůma, Hnilička, Lysoň.
V sedmé minutě šli hosté
v přesilovce do vedení, domácí
odpověděli naprosto stejně o pět
minut později. Ve 14. minutě se
Uničov po bleskurychlém kontru
dostal do vedení. V první minutě druhé části domácí navýšili
vedení, ale zbytek třetiny patřil
střelecky hostům, kteří obrátili
stav utkání ve svůj prospěch. Dvě

Boskovice běhají s námi!
Boskovice - Přípravy na šestý ročník Boskovických běhů, které odstartují na Masarykově náměstí v Boskovicích v pátek 1. května, vrcholí. Výhodně se zaregistrovat do závodu můžete jen do 31. března 2015.
Pro všechny zájemce připravili pořadatelé letos novinku – generálku na Boskovické běhy. Při generálce

Foto Bohumil Hlaváček
Další výsledky: Otrokovice Vrchovina 0:0, Rosice - Bystřice
nad Pernštejnem 0:0, Uherský
Brod - Hodonín 0:0, Velké Meziříčí – Napajedla 3:0 (2:0), Havlíčkův Brod – Polná 3:1 (1:1), Žďár
– Mutěnice 3:1 (2:0), Stará Říše
– Pelhřimov 1:1 (1:0).

1. V. Meziříčí
2. Havl. Brod
3. Otrokovice
4. Bystřice
5. Stará Říše
6. Vrchovina
7. Hodonín
8. Rosice

rychlé branky Uničova ve 48. a
49. minutě znamenaly další obrat,
šestou branku Uničov při powerplay Boskovic.
Boskovice - Uničov 2:6 (0:1,
1:2, 1:3), Blaha, Karný.
Uničov byl v tomto utkání herně lepší, oba týmy měly problém
s proměňováním šancí. V první třetině se pod jedinou branku

podepsala chyba domácí obrany,
ve druhé části celek Boskovic
vyrovnal, ale jeho radost měla
velice krátké trvání. Hosté se
rychle dostali znovu do vedení,
které navýšili 5 vteřin před koncem.
Závěrečná třetina nabídla více
než dvěma stovkám diváků velký
tlak Boskovic, skvělý výkon hos-
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tující brankáře a rychlé, úspěšné
brejky hostů. Za stavu 2:4 dvě
minuty před koncem odvolali
domácí brankáře, ale Uničov znovu trestal, šestá branka hostů už
neměla na nic vliv.
Pro tým Boskovic tak sezóna
deﬁnitivně skončila, Uničov hraje
ve středu doma první ﬁnále s Velkou Bíteši.
Lubomír Slezák

1. května 2015

BOSKOVICKÉ
BĚHY
Běh za sedmizubým hřebenem

Foto Vladimír Friš
bude zajištěno otevření celé trati včetně úseků jinak nepřístupných. K nim patří zejména zámecká zahrada a
vlastní zámek Boskovice. Pokud máte tedy chuť zjistit, jak jste na tom s přípravou necelé tři týdny před startem, přijďte v sobotu 11. dubna ve 14 hodin na Masarykovo náměstí v Boskovicích, odkud bude hromadný
start všech zúčastněných. Vzhledem k zajištění dobré organizace a maximální bezpečnosti běžců potřebují
pořadatelé vědět alespoň přibližný zájem. Proto žádají všechny, kteří se chtějí této generálky zúčastnit, aby
svůj zájem nahlásili na FB proﬁlu /BoskovickeBehy (je tam vytvořena událost pro tuto akci a tam potvrdit
„Zúčastním se“) nebo napsat na e-mail: parma@boskovice.cz.
Na FB proﬁlu Boskovických běhů také až do konce března probíhá soutěž o nejlepší běžecké příběhy.
Na webu Boskovických běhů najdete pokyny k této soutěži, přehled všech soutěžních „Příběhů běžců“,
představení porotců, jejich příběhů a cen, které do soutěže věnují. Tak neváhejte – každý běžec má přece
svůj příběh!
Podrobné informace a program 6. ročníku Boskovických běhů najdete na www.boskovickebehy.com.
o.s. Sportuj s námi
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