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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 14. bfiezna 2013, uzávûrka je 4. bfiezna 2013.

Ve ãtvrtek 31. ledna probûhlo vyhlá‰ení v˘sledkÛ ankety
Nejlep‰ích sportovec mûsta Blanska za rok 2012. V˘sledky
byly slavnostnû vyhla‰ovány v salonku restaurace Zámecká
s˘pka za pfiítomnosti pfiedstavitelÛ mûsta, sponzorÛ, a dal-
‰ích osobností. Mimo tûchto úãastníkÛ dorazil i nemal˘ po-
ãet pfiíznivcÛ blanenského sportu.
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Blansko vyhlásilo své nejlep‰í
sportovce roku 2012

Ze v‰ech nominovan˘ch jednotlivcÛ
i t˘mÛ v anketû vybírali ãlenové sportovní
komise pfii Radû mûsta Blanska ze tfií ka-
tegorií: jednotlivcÛ, druÏstev a trenér-
sk˘ch osobností. Sportovní komise nako-
nec vybrala 10 jednotlivcÛ, 3 druÏstva, 3
trenérské osobnosti a 1 sportovní osob-
nost, která se nejvíce zaslouÏila v roce
2012 za reprezentaci Blanska. A kdo se te-
dy mÛÏe py‰nit ocenûním blanensk˘ spor-
tovec roku 2012?

V kategorii jednotlivcÛ byli vyhlá‰eni 
a ocenûní bez urãení pofiadí:
• Jifií Klinkovsk˘, atletika, ASK Blansko
• Romana Tomá‰ková, silniãní závod mo-

tocyklÛ, PaM servis Racing Team
• Dominik PavlÛ, judo, BeF Home

Blansko
• Petra Pokorná, plavání, ASK Blansko
• Josef Hrub˘, kulturistika, ASK Blansko
• Martin Kakáã, biketrial, AMK Blansko
• Václav Koláfi, biketrial, ASK Blansko
• Václav Gryc, biketrial, ASK Blansko
• dvojice Zdenka ·evãíková a Lenka

Kalová, kuÏelky, âKD Blansko
• Dominik ·paãek, plavání, ASK Blansko

V kategorii druÏstev byli vyhlá‰eni 
a ocenûní bez urãení pofiadí:
• druÏstvo kuÏelkáfiÛ z Klubu kuÏelkáfiÛ

ZP Dolní Lhota
• druÏstvo muÏÛ „A” v kopané z FK

Blansko
• druÏstvo kuÏelkáfiek z TJ âKD Blansko

V kategorii trenérsk˘ch osobností byli
vyhlá‰eni a ocenûní bez urãení pofiadí:
• David JarÛ‰ek, kopaná, FK Blansko
• Radim Kakáã, biketrial, AMK Blansko
• Vlastimil Martinek, sportovní gymnasti-

ka, ASK Blansko

Sportovcem, kter˘ Blansko nejlépe re-
prezentoval v roce 2012, se stal biketria-
lista soutûÏící v nejtûÏ‰í kategorii elite
Václav Koláfi z AMK Blansko. Mezi jeho
úspûchy patfií 2. místo na mistrovství svû-
ta a mistrovství Evropy, 3. v Evropském
poháru, mistr republiky.

Text a foto: Martin Polick˘Vyhlá‰ení kategorie trenérsk˘ch osobností.

Ocenûná Romana Tomá‰ková.
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Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah

MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin
(Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157


