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Fotbalisté Boskovic mají první výhru
L  S

Region - Minulý víkend při-
nesl v moravských fotbalových 
soutěžích cenný bod diviznímu 
Blansku, Boskovicím zase první 
výhru v krajském přeboru. Ráječ-
ku doma nestačilo dvoubrankové 
vedení s týmem Bohunic, Kunš-
tát vydoloval bod na hřišti Slo-
vanu Brno. 

Divize: Vrchovina - Blansko 
0:0.

Blansko: Juran - Gromský, 
Šplíchal, Müller, Šíp, Jarůšek, 
P. Fousek, Kugler, Nečas (91. 
Chlad), Jukl (68. Buchta), Trtí-
lek (90. Beránek).

Početná divácká kulisa sice 
hostujícího útočníka Petra Švan-
caru neviděla, neboť ten nastou-
pil v dresu Tišnova v I.A třídě, 
ale i bez něj si přišla na nadprů-
měrný divizní fotbal. Tomu schá-
zely jen góly, šance totiž byly na 
obou stranách. Ve 21. minutě se 
vytáhl hostující gólman Juran 
proti ráně Dvořáčka z 35 met-
rů. Juran podržel Blansko i při 
Komínkově střele k tyči o deset 
minut později. Ve 38. minutě pří-
mý kop Jukla skončil na břevně 
domácí branky.

CENOVĚ VÝHODNÉ 
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY
V případě větších odběrů – např. po paletách – nabízíme 

cenově výhodnější nabídku. Ptejte se našich poradců prodeje.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Okrasné tvárnice
v nabídce celkem 6 typů v 11 barevných 
provedeních, šedá barva skladem

od

45,-
SOUČINITEL TEPELNÉ 

VODIVOSTI 0,039 Wm-1K-1

ks od

8,- !
Izolace šikmých střech Domo
vhodné pro jakékoliv tepelné, zvukové, nezatížené izolace, 
λ

D
 ≤ 0,039 Wm-1K-1, šíře role 120 cm, tl. 8 – 20 cm, 

d 900 – 350 cm

KE KAŽDÉMU BALENÍ 
PIVO ZDARMA

m2 od 

50,90 ! Fasádní pěnový polystyren EPS F
formát: 1000 x 500 mm, v tloušťkách 
od 10 do 140 mm

Zahradní obrubník
šedý, červený, 100 x 20 x 5 cm, 
50 x 20 x 5 cm, 100 x 25 x 5 cm, 
systém pero-drážka

Zámková dlažba Parketa
šedá, 20 x 10 x 6 cm, vibrolisovaná, 
vysoká pevnost a otěruvzdornost, 
odolná proti rozmrazovacím
látkám, dobrý protiskluz, 50 ks/ m2

135,-/ m2

při paletovém odběru 129,-/ m2

ks

2,70 !
   od 1 palety 2,58/ ks

od

19,- !

Tato nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
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Momentka z utkání Boskovic.  Foto Lubomír SlezákMomentka z utkání Boskovic.  Foto Lubomír Slezák

Ve druhé půli nejprve v 55. minu-
tě Smetana v jasné šanci poslal 
míč vedle brankové konstrukce, o 
osm minut později zachránilo hos-
ty břevno, neúspěchem skončily i 

další šance na obou stranách, a tak 
si oba celky body rozdělily.

Krajský přebor: Ráječko 
- Bohunice 2:3 (2:2), 4 a 26. 
Sehnal - 33., 45. a 67. Burčík.

Ráječko: Bednář - Vavřík, Da-
něk, Zouhar, Horák (46. Hepp), 
Tenora, Horáček (81. Kougl), 
Koutný (53. Zeman), Mičko, 
Sehnal, Gryc.

Ráječko přečkalo v úvodu hitu 
kola dvě šance soupeře a z prv-
ní vážnější situace udeřilo. Ve 4. 
minutě chyboval gólman Gruber 
a před Martinem Sehnalem se 
otevřela prázdná branka. V 26. 
minutě dostal po rychlém proti-
útoku nabídku od Tenory znovu 
Martin Sehnal a přesnou stře-
lou ze šestnáctky zvýšil na 2:0. 
Bohunice nepříznivý stav nezlo-
mil. V 34. minutě dostal na střed 
hřiště prostor Burčík a samo-
statný nájezd využil. V poslední 
minutě první půle prošel středem 
hřiště Damborský, vyslal do 
brejku Burčíka, který zakončil 
pod horní tyč - 2:2. Ve druhé půli 
se mohlo měnit skóre na obou 
stranách. O konečném skóre roz-
hodla 67. minuta a další Burčí-
kova trefa.

Boskovice - Ivančice 3:1 
(2:0), Černý 2, Fojt.

Boskovice: Konečný - Martí-
nek, Hloch, Černý (82. Pupík), 
Müller, Václavek, Horák, Sečkář, 
Stara (62. Přikryl), Fadrný (88. 
Miksan), Fojt (66. Minařík).

Už v páté minutě se Bosko-
vice dostaly do vedení, když 
centr Stary uklidil do hostující 
branky Fojt. V dalším průběhu 

první půle byli domácí přesnější 
v kombinaci, hosté zase hrozili 
z rychlých brejků. Ve 36. minu-
tě předvedl skvělou hlavičku 
do protipohybu brankáře Černý 
a zvýšil na 2:0.

Ve druhé půli nejprve v 56. 
minutě předvedl jedinou chybu 
rozhodčí Jelínek, když neodpís-
kal evidentní ruku hostujícího 
obránce a z následného útoku 
Ivančice snížily. Domácí celek 
to ale zdravě nakoplo a za šest 
minut to byl znovu Černý, kte-
rý hlavou definitivně rozhodl 
o výsledku utkání.

I.A, sk. A: Slovan Brno - 
Kunštát 2:2 (1:1).

Kunštát: Loukota - Prudil, 
Skoček, Vorlický (46. Adámek), 
Zeman, Haničinec (89. Niessner), 
Boček, Preč, Gracias, Ducháček, 
Štencl (71. Mihola).

Na úvodní branku Haničince 
ve třinácté minutě odpověděl 
Slovan hned o dvě minuty poz-
ději, v 73. minutě šli domácí do 
vedení po úspěšné střele Stehlí-
ka z pokutového kopu. Ovšem 
tři minuty před koncem na druhé 
straně proměnil penaltu Zeman a 
tým Kunštátu se mohl radovat ze 
zisku bodu. 

Autocross. Další závod letošního seriálu, který uspořádal Autocross Drnovice, přivítala Chrudichromská rokle. Nádherné počasí, skvělou atmosféru a dramatické okamžiky - to vše dokázalo nedělní odpoledne 
nabídnout velkému počtu příznivců.  Foto Lubomír Slezák


