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Tak takhle si fotbaloví fanoušci začátek jarní sezóny určitě nepředstavovali ani náhodou

Blansko, Ráječko i Boskovice doma padly

Další programy a akce Wellness 

Kuřim představíme v květnu.
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APACHE

Masarykovo nám. 27 | Boskovice |516 454 319 
www.sportpetru.cz

Návštěvníci kuřimského fitness centra většinou využívají špičkově vybavené profesionální fitness
s několika desítkami strojů, včetně kardio zóny pro aerobní pohyb jako crossové trenažéry, běhací pásy, 
veslovací trenažéry a na 15 různých druhů kolektivního cvičení. 
Poslední dobou se výrazně zvýšila poptávka po individuálním přístupu kvalifikovaných osobních trenérů 
a poradců ve zdravém životním stylu, kterých je ve fitness centru dostatek. Nejde jen 
o klienty s nejrůznějšími zdravotními omezeními, ale i o ty, kteří na sobě chtějí pracovat dlouhodobě 
a komplexně, očekávají maximální výsledky a chtějí získat dostatek informací k tomu, aby mohli sami do 
budoucna předejít zdravotním rizikům spojeným se špatnou technikou cvičení 
a životosprávou.

Tým sedmi trenérů vám nabízí individuální péči v oblastech:
    osobních tréninků a rehabilitace 
    špičkové diagnostiky a analýzy složení vašeho těla pomocí měření přístrojem Bodystat 
    diagnostiky stavu organismu pomocí reflexní terapie
    vyhodnocení dat a zpracování individuálního tréninkového, rehabilitačního a stravovacího plánu
    poradenství ve zdravém životním stylu

Vybírejte na www.wellnesskurim.cz v sekci fitness centrum z pěti fitness balíčků různě kombinovaných 
služeb nebo si nechte sestavit balíček na míru.

WWW.WELLNESSKURIM.CZ

Tým trenérů vám nabízí individuální péči v oblastech:

Vybírejte z pě   fi tness balíčků různě kombinovaných služeb nebo si nechte sestavit 
balíček na míru. Více informací na www.wellnesskurim.cz v sekci fi tness centrum.

Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Začalo to v sobotu na boskovické 
umělé trávě. Jarní krajský přebor 
odstartoval slibně. Neuběhlo ješ-
tě ani dvacet minut a pod taměj-
ším hradem vedli domácí díky 
trefám Stary a Černého již 2:0. 
Střelec prvního gólu sice musel 
předčasně po druhé žluté pod 
sprchu, nic však nenasvědčovalo 
tomu, že body nezůstanou doma. 
Znojmo sice snížilo krátce po 
změně stran, ale Boskovice do-
kázaly opět zvýšit již na 3:1 ve 
svůj prospěch. Dvacet minut 
před koncem ale přišlo snížení 
z penalty a krátce poté dokona-
lý zvrat, ze kterého se již Pešovi 
svěřenci nevzpamatovali. Od 82. 
minuty to bylo 3:4 a stav se již 
nezměnil.

Podobný kalich hořkosti se 
pil i v Ráječku. Tam domácí in-
kasovali již v 11. minutě díky 
Hlavinkovi. Pak se ale po Te-
norově akci prosadil dorážkou 
Martin Sehnal a bylo srovnáno. 
A poločasová klobása divákům 
chutnala – nová posila Shkuru-

Blansko – Mutěnice 0:3. Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Mutěnice 0:3. Foto Bohumil Hlaváček

pii poslal Olympii do vedení. To 
ale bylo ze strany ambiciózních 
domácích vše. Sparta se vrátila 

na hřiště jako vyměněná a třemi 
brankami zápas dokonale otoči-
la. Znovu se trefil Hlavinka, do 

vedení hosty poslal Ryšavý a pe-
četil Přichystal.

Souběžně se hrající utkání 

v Blansku také příznivce domá-
cích nepotěšilo. Mutěnice byly 
lepší a po zásluze si odvezly tři 
body. Zápas začal vyrovnaným 
bojem, postupně se však začala 
ukazovat větší fotbalovost hos-
tí. Jak trefně poznamenal jeden 
z diváků, Blansko by nedalo 
gól tentokrát ani kdyby se hrálo 
do druhého dne. Naopak lekce 
z produktivity dávali Mutěničtí. 
Šikovný Lamáček otevřel skóre 
a do půle je ještě navýšil kanonýr 
Koštuřík. Po změně stran znovu 
Lamáček ještě navýšil skóre své-
ho celku, který Blansko dokona-
le vyučil. 

Zrcadlo výsledků
FC Boskovice – FK IE Zno-

jmo 3:4 (2:0). Branky: 17. a 61. 
Černý, 9. Stara - 50. Šťáva, 70. 
(PK) Železný P., 77. Procházka, 
82. Černý. ČK: 33. Stara (Bos-
kovice). Diváků: 80. Boskovice: 
Klimeš - Kuruc, Vykoukal, Šafa-
řík, Černý, Horák Jakub, Horák 
M., Přikryl, Adamec, Stara, Janí-
ček (na lavičce Vorlický, Pijáček, 
Horák Jan, Kronek, Blaha). 

SK Olympia Ráječko – FC 

Sparta Brno 2:4 (2:1). Bran-
ky: 23. Sehnal M., 43. Shku-
rupii - 11. a 49. Hlavinka, 63. 
Ryšavý, 84. Přichystal. Diváků: 
200. Ráječko: Bednář - Kopec-
ký, Zich, Bartoš, Badura, Neděla 
(75. Štrajt), Toman (46. Bojda), 
Sehnal J., Shkurupii, Tenora, Se-
hnal M. 

FK Blansko – FK Mutěnice 
0:3 (0:2). Branky: 21. a 60. La-
máček, 38. Koštuřík. Diváků: 
350. Blansko: Juran - Gromský 
(77. Beneš), Maška, Bubeníček, 
Buchta (46. Hansl) - Jarůšek, 
Zouhar (77. Pokorný), Křivánek, 
Müller - Nečas, Trtílek.
  1.  Blansko  16  10  3  3  36:13  33
  2.  Novosedly  16  10  2  4  33:24  32
  3.  Rousínov  16  9  4  3  37:22  31 
  4.  Mutěnice  16  9  2  5  39:22  29
  5.  Sparta  16  9  2  5  34:26  29 
  6.  Bzenec  16  8  2  6  35:23  26  
  7.  Bosonohy  16  6  6  3  25:24  24 
  8.  Ráječko  16  8  0  8  27:29  24
  9.  Ivančice  16  5  7  4  28:25  22  
  10.  Kyjov  16  6  3  7  24:23  21  
  11.  M. Krumlov  16  6  3  7  22:29  21 
  12.  Znojmo  16  6  2  8  26:31  20 
  13.  Boskovice  16  4  3  9  27:41  15
  14.  Rajhrad  16  4  2  10  19:38  14
  15.  Podivín  16  2  4  10  19:41  10
  16.  Kuřim  16  2  3  11  18:38  9

Kontakt na sportovní 
redakci

volejte: 776 198 192
pište: 

hlavacek.zrcadlo@centrum.cz

Kuželkářky 
boj o titul 
prohrály

Husovice, Praha - Druhé mís-
to v první lize žen. Dalo by se říct 
nádherný úspěch kuželkářek TJ 
ČKD Blansko. K titulu ale chyběl 
opravdu jen kousíček. Děvčata 
nejprve minulý týden zaváhala 
v Husovicích, aby pak v Praze na 
Slavii dostala pomyslného kanára 
v poměru 8:0 pro domácí obháj-
kyně loňského zlata.

Zápas v Brně se nevyvíjel dob-
ře od samého začátku. Výhry 
Daňkové, Ševčíkové a Kalové 
na zisk bodů nestačily, rozhodl 
větší počet poražených kuželek. 
A protože Slavia přivezla body 
z Duchcova, předstihla Blansko 
v tabulce. Drtivá výhra v sobot-
ním utkání v Edenu pak defi nitiv-
ně rozhodla o konečném pořadí, 
Blanenšťačky již lepší než druhé 
být nemohou.  (bh)

(výsledky a tabulka viz zrcadlo 
výsledků)

Blansko, Skalice nad Svitavou - Dva 
víkendy po sobě bojovali závodníci na tra-
tích závodů Okresní běžecké ligy. 

Zatímco na Hořicích minulý týden ješ-
tě ležel sníh, sobotní skalický běh se již 

odehrál za jarního krásného sluníčka. Ve-
doucí muž celkového pořadí Vojtěch Grün 
z Okrouhlé dominoval v posledním „zim-
ním“ závodě nad Blanskem. 

V Hořicích se na start postavil rekordní 

počet 83 běžců a běžkyň, tedy o 23 více 
než v loňském roce. Čas vítěze byl 30:45 
a přinesl mu vedení v dlouhodobé soutě-
ži. Druhý byl Petr Boháček a třetí nejlepší 
veterán Hynek Dolák. V Skalici obhájil 

loňské prvenství Michal Glier z Moravské 
Slavie Brno za 38:43, domácí Milada Ba-
rešová nenašla přemožitelku mezi ženami. 
Za vítězným Glierem se v cíli objevili Petr 
Boháček a Roman Chlup. (bh)

Okresní běžecká liga je již v plném proudu

Hořická osmička.  Foto Bohumil HlaváčekHořická osmička.  Foto Bohumil Hlaváček Skalická desítka.  Foto Jaroslav OldřichSkalická desítka.  Foto Jaroslav Oldřich


