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Blansko a okolí

Pfied deseti lety zaloÏila mladinká
Aniãka Jelínková taneãní krouÏek
a tent˘Ï rok vznikla skupina
Questionmark v Domu dûtí a mláde-
Ïe Blansko. Bûhem let se ve skupinû
vystfiídala fiada skvûl˘ch taneãníkÛ,
a jak ‰el ãas, tak se zvy‰ovaly i úspû-
chy a díky nasbíran˘m zku‰enostem,
které dûvãata získala na rÛzn˘ch sou-
tûÏích a vystoupeních se zvy‰ovala
prosperita a kvalita Questionmarku.
Za tu dobu vystfiídala skupina mnoho
podob a choreografií, se kter˘mi si
vybojovali nûkolik pohárÛ jak v okre-
se Blansko, tak i mimo nûj.

Aniãka Jelínková zodpovûdûla pro
na‰e ãtenáfie pár otázek.

KdyÏ jste pfied 10 lety zakládala
Questionmark, tu‰ila jste, Ïe skupina
vydrÏí i tolik let?

Taneãní skupina byl mÛj sen, takÏe
kdyÏ jsem do toho ‰la, doufala jsem,
Ïe vydrÏí co nejdéle a jsem moc ráda,
Ïe se na‰e taneãní rodinka rozrÛstá.

Co povaÏujete na nejvût‰í úspûch?
Minulou sezónu si odvezli dûvãata

z mírnû pokroãil˘ch pohár za 3. místo
v soutûÏi O pohár mûsta Kun‰tát a na
jafie si pokroãilí vybojovali 2. místo

v Dance Life Tour Jihomoravsk˘ kraj.
Ale za úplnû nevût‰í úspûch povaÏuji
to, Ïe nás tanec stále baví a mÛÏeme
se v nûm dále zdokonalovat.

Kolik taneãníkÛ nyní nav‰tûvuje
vá‰ krouÏek?

Máme nûkolik podskupin. Od nej-
mlad‰ích aÏ po nejpokroãilej‰í, ale do-
hromady nás je kolem 50 taneãníkÛ.

Kdy vás mÛÏeme vidût v akci?
Bûhem listopadu bude spousta akcí,

bohuÏel, pfiesné termíny nyní je‰tû ne-
vím. Jestli máte zájem, nav‰tivte nás
na tréninku a pojìte si s námi zatan-
covat. Kdoví, tfieba právû vy budete
na‰e nová hvûzda.

Dûkuji za rozhovor a pfieji do dal‰í
sezóny mnoho úspûchÛ.

Eli‰ka Polická

Taneãní skupina pod 
DDM Blansko slaví

Nejen ze zákulisí PMK

V den akce bylo na námûstí v Blansku od samého rána ru‰no. 

3.9.2014 – Slavnostní otevfiení za úãasti zástupcÛ mûsta.

PÛlmaraton Moravsk˘m krasem
v Blansku se pomalu stává tradiãní
sportovní událostí na konci prázdnin.
Leto‰ní ãtvrt˘ roãník máme zdárnû za
sebou, jak praví klasik, nebylo dÛleÏité
zvítûzit, ale zúãastnit se. Na své si pfii‰li
sportovci i diváci, vedle sportovního
programu byl pfiipraven i bohat˘ kultur-
ní program.

Letos nebyl pfiekonán Ïádn˘ ãasov˘
rekord, ale byly pfiekonány snad v‰ech-
ny úãastnické rekordy. Do leto‰ního 19.
roãníku PÛlmaratonu Moravsk˘m kra-
sem se registrovalo on-line 1 600 bûÏcÛ,
dal‰ích 67 se registrovalo pfiímo na mís-
tû v den závodu. Do jednotliv˘ch bûhÛ
potom skuteãnû nastoupil tento poãet
bûÏcÛ: Dûtské bûhy 153, Lidov˘ bûh na
800 metrÛ 72, Mûstsk˘ bûh na 2,4 km
141 a na hlavní traÈ pÛlmaratonu vybûh-
lo 1 122 (!) bûÏcÛ. Celkov˘ souãet je
tedy 1 488 bûÏcÛ.

V˘sledky 19. roãníku PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem 2014: Absolutní
pofiadí muÏi: 1. Toroitich Charles
Cheruiyot – Benedek Team, 2. Musau
Denní Mwanzia – Benedek Team, 
3. Olejníãek Luká‰ – Blanenská desítka,
4. Orálek Daniel – AC Moravská Slávia
Brno, 5. Bitala Václav – AK EZ
Kopfiivnice. Absolutní pofiadí Ïeny: 
1. Yadaa Consalater Chemtat – Benedek-
Team, 2. Szabó Tünde – Benedek Team,

3. Kamínková Petra – adidas running te-
am, 4. Vévodová Martina – AK Perná, 
5. Filipiová Eva – TJ ·umperk. Kompletní
listinu v˘sledkÛ najdete na www.sportujs-
nami.cz.

V‰e v˘‰e uvedené mohlo b˘t zreali-
zováno pouze díky píli organizaãnímu
t˘mu Sportuj s námi o. s., ktefií akci
svojí pílí a úsilím ve vlastním volném
ãase (pofiádající Obãasné sdruÏení
Sportuj s námi je nezisková organizace)
darovali Ïivot. A mohlo tak b˘t uãinûno
pfiedev‰ím díky sponzorÛm a partnerÛm
akce, ktefií se finanãnû i nefinanãnû po-
díleli na pfiípravách celého PMK.

Myslím si, Ïe by bylo dobré tûmto
partnerÛm podûkovat. OrganizátorÛm ak-
ce patfií také velk˘ dík, protoÏe nikdo,
kdo si to nezkusil nebo nemá s organizo-
váním akcí zku‰enosti, si nedovede pfied-
stavit tu zodpovûdnost, práci a nervy
s tím vynaloÏené. Náv‰tûvník nebo úãast-
ník akce nesmí poznat nic, ani mnohdy
vzniklé problémy, které se fie‰í „za po-
chodu”. V‰e musí probûhnout hladce,
v klidu a pohodû, aby si kaÏd˘ pfii‰el na
své, akce se mu líbila a pfií‰tû pfii‰el zase.

Renata Kuncová Polická
Foto: Ing. Jaroslav Parma

Oprava komunikace a ostatních
zpevnûn˘ch ploch na ulici KfiíÏkov-
ského (v úseku od ulice âellakovské-
ho po ulici Palackého) byla zahájena
21.7.2014 a ukonãena 28. 8. 2014.Tato
oprava byla provedena firmou DEAS,
spol. s r.o. Boskovice  v celkovém ob-
jemu  1 013 617 Kã. Kromû opravy sa-
motné komunikace do‰lo i k v˘mûnû
dlaÏby a obrubníkÛ na pfiilehl˘ch
chodnících. Pfied zahájením samotné
opravy byly v daném úseku provedeny
nové pfiípojky vodovodu a rekonstruk-
ce kanalizaãních ‰achet. Souãástí 
opravy komunikace byly také dal‰í
práce. Jmenovitû se jednalo o úpravy
de‰Èov˘ch vpustí, nové umístûní a roz-
‰ífiení prostor pro kontejnerová stání

separovaného a komunálního odpadu
a také pfieorientování vefiejného osvût-
lení.  RovnûÏ tak do‰lo i k provedení
úpravy zelen˘ch ploch.

Oprava komunikace v uvedeném 
úseku je pokraãováním pfiedcházejících
akcí  v této mûstské ãásti, kdy zde byly
realizovány opravy pfiíjezdov˘ch cest
k jednotliv˘m bytov˘m domÛm, opravy
komunikace a chodníkÛ na ulici
KfiíÏkovského v úseku Dvorská – âela-
kovského a na ulicích Palackého
a Pfiíkrá. Z hlediska souãasného stavu
zb˘vá provést opravy komunikací na 
ulici Koneãná a u bytového domu âela-
kovského 3-11.

MÚ Blansko, odbor KOM
Foto: RePo

Oprava na ulici KfiiÏkovského


