
LIGOVÉ BOJE MLÁDEŽE: KUŘIM JEDE NA POSTUP

Dnešek byl zasvěcen ligovým bojům mládeže. V Extralize mládeže náš kraj reprezentuje Lokomotiva Brno – a 
po pravdě řečeno, tuto sezónu ne moc slavně. V sestavě zařádila marodka, a protože trenérské vedení nechtělo 
brát náhradníky béčku, které čekaly důležité záchranářské boje, odjelo A družstvo na dnešní dvojzápas pouze 
v pěti. Proti favorizovaným Polabinám tak utrpělo kládu 1,5 : 4,5, ale s Jičínem dokázalo urvat cennou remízu 3 
:  3.  Šance  na  záchranu  tak  ještě  úplně  nezmizely,  Lokomotiva  A  bude  finálové  boje  o  udržení  začínat 
s hubenými, nicméně přece jen existujícími čtyřmi zápasovými body.

V I. lize skupiny D máme zastoupení dvěma družstvy, a to Durasem Brno a Lokomotivou Brno B. Duras 
byl hostitelem minisoustředění čtyř družstev. Bohužel podmínky v hale na Vodově má Duras takové, že nebylo 
možno umístit všechny týmy do jedné místnosti, ale do dvou malých kluboven, nadto umístěných v různých 
budovách, takže účastníci jednoho utkání nemohli vůbec sledovat vývoj zápasu sousedního, jak je jinak tomu 
všude jinde běžným zvykem. Také hudební kulisa doprovázející soutěž košíkářů v hale byla místy poměrně 
rušivým elementem. Ale o zoufalých podmínkách, ve kterých musí mnohé brněnské kluby působit, už byla řeč 
v mnoha jiných článcích, proto se soustřeďme na výkony brněnských mládežníků. A rovnou můžeme napsat, že 

Dopolední utkání Durasu se Starým Městem B. U okna zleva doprava sedí Honzík Brož,
Matyáš Zavadil, Matěj Tajovský, Petr Glozar, David Barák a Daniel Daněk

na Durasu mohou být po dnešku spokojeni. Dopoledne porazili Staré Město B 4 : 2 a odpoledne, kdy zdravotně 
mírně  indisponovaného  Daniela  Daňka  nechali  odpočívat  a  povolali  Filipa  Nezvala,  4,5  :  1,5.  Duras  tak 
okupuje v tabulce druhé místo a při zaváhání Frýdku-Místku může ještě promluvit do bojů o postup.



Utkání Duras Brno – Staré Město B (snímek nahoře i snímek dole)



V Lokomotivě se preference B družstva vyplatila, protože béčko dnes získalo další tři důležité zápasové body 
výhrou nad Prostějovem 3,5 :  2,5.  Na zálohu Starého Města  záloha  Lokomotivy ale  už nestačila  a  odešla 
s porážkou 2 : 4.

Lokomotiva Brno v zápasu s Prostějovem: Vilík Faja, Šimon Volák, Honza Hvozdovič



Lokomotiva Brno v zápasu s Prostějovem: Anička Vavřínková, Kamil Khadash, Samuel Khadash

V I. lize skupiny C hraje z našeho kraje Kuřim A a Kuřim B. Na programu této skupiny bylo jen jedno 
kolo, v níž se kouřimská družstva střetla spolu a rozešla se smírně 3 : 3. Kuřimské áčko trůní na čele tabulky 
nad  druhým v  pořadí  s luxusním  čtyřbodovým  náskokem,  ale  kuřimské  béčko  se  nachází  zatím  v pásmu 
sestupu. 

Postupová a sestupová tajenka všech ligových mládežnických soutěží bude s definitivní platností rozluštěna 
v dubnu na závěrečném víkendovém čtyřutkání.


