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Blansko a okolí

Mûsíc bfiezen a památník
Pocta Knize

UÏ sedm let uplynulo od prvního roã-
níku, nyní jiÏ tradiãního lyÏování Z·
Jedovnice v Ole‰nici. Ani letos tomu
nebylo jinak. V t˘dnu od 9. do 13. úno-
ra 2015 probûhl zatím nejúspû‰nûj‰í
roãník této akce. KaÏd˘ den se
z Jedovnic vydávalo, pod velením Mgr.
Hany ·íblové a Mgr. Magdy Fajfrové,
kolem stodevadesáti lyÏafiÛ i nelyÏafiÛ,
rodiãÛ, prarodiãÛ a pomocníkÛ, ktefií
byli ochotní pfiiloÏit ruku k dílu. Cílem
bylo na‰e oblíbené, malé, ale milé ly-
Ïafiské stfiedisko v Ole‰nici, kde jsou 
ideální podmínky pro zaãínající lyÏafie. 

Stotfiicet mal˘ch lyÏafiÛ bylo postupnû
rozdûleno do 13 druÏstev, které odpoví-
daly jejich schopnostem a dovednostem
a ve kter˘ch se dále rozvíjely a zdoko-
nalovaly v lyÏafiském umûní, to v‰e pod
vedením zku‰en˘ch uãitelÛ. Od pondûlí
se tvrdû trénovalo, pilovaly se oblouky
a zlep‰ovaly se ãasy. Ve ãtvrtek nás totiÏ
v‰echny ãekal pomysln˘ vrchol t˘dne
a to – závod ve slalomu. Velkou motiva-
cí to bylo hlavnû pro 40 zaãáteãníkÛ,
ktefií v pondûlí stáli na lyÏích opravdu 
úplnû poprvé. Malí lyÏafii ve v˘borné
formû závodili jako o Ïivot… a kdo vy-
hrál? Pfiece úplnû v‰ichni! Není dÛleÏit˘
zajet˘ ãas, ale chuÈ, snaha a odhodlání
se nûãemu novému pfiiuãit. 

Nakonec je dÛleÏité fiíct, Ïe tato akce
by se nemohla uskuteãnit bez nezi‰tné

pomoci sponzorÛ - Mûstysu Jedovnice
a Agrisu Jedovnice, rodiãÛ, rodinn˘ch
pfiíslu‰níkÛ a pfiátel ‰koly, ktefií dobro-
volnû trávili svÛj ãas s námi na svahu
nebo jako psychická a technická podpo-
ra pod svahem. Odmûnou jim byl 
pohled na stále se zdokonalující lyÏafie
a úsmûv na tváfiích jejich dûtí. 

Podûkování jmenovitû patfií panu
Edovi Hofmannovi a studentÛm MU -
Terce, Bobovi a Honzovi ·ubrtovi, dále
paní Fialové, Gábinû Pi‰Èûlkové, Radce
U‰elové, sleãnû Adélce Bláhové, panu
Olinovi Kfiiãkovi, Petrovi Stehlíkovi,
pánÛm Ja‰kovi, Pfiikrylovi, Ondráãkovi,
Koubkovi a Îivnému za velikou pomoc
na svahu. A v‰em maminkám, které po-
máhaly nejen sv˘m dûtem a s ochotou
pfiiloÏily pomocnou ruku. 

Ná‰ kurz v ãíslech: 
„Úãastníci zájezdu” (celkem): v prÛmû-
ru dennû 180 - 190 osob 
Z toho lyÏafiÛ: 150 osob 
Îáci na v˘cviku: 130 ÏákÛ 
Z toho zaãáteãníci (tzn. dûti, co nikdy
nelyÏovaly): 40 ÏákÛ 
Nezvládlo x vzdalo: 0 ÏákÛ 
Úraz: 0 
Úspûch: 100% 

Tû‰íme se na dal‰í, doufáme, neménû
úspû‰n˘ roãník!  A dûkujeme, Ïe jste
s námi, váÏíme si toho!     

Text: Bc. Lenka Fajfrová
Foto: Mgr. Bc. Michal Souãek

Ole‰nice 2015 

„Úãastníci zájezdu” na svahu. 

Památník Pocta Knize s citátem 
u borovice vejmutovky. 

(Pokraãování textu ze strany 2)
I my se mÛÏeme na pomysln˘ch peru-

tích písmen, slov a vût nechat pohladit,
pouãit, povznést.

A také se projít nedalekou krajinou
Lesnického Slavína. Nechat se vést lesní ces-
tou ke studánce U Srnce k nedalekému pa-
mátníku, vûnovanému Knize. Symbióza záÏit-
kÛ du‰evních i smyslov˘ch.

O Lesnickém Slavínu a jeho studán-
kách i památnících pí‰e Ing. Jifií Truhláfi,
CSc. v knize Památníky adamovsk˘ch
lesÛ (2003). V souãasné dobû autor pfii-
pravuje doplnûné vydání knihy.

Mûsíc bfiezen uplyne jako voda, ale po-
zvánka do knihoven i k památníku Pocta
Knize je ãasovû neomezená. 

Text: Mgr. Jana Trubáková
Foto: Milan ·tûrba Tréninková skupina Jana Kohuta  

Relax-fit running team

Jan Kohut se sv˘mi svûfienci.

To jsou bûÏecké a kondiãní tréninky
s profesionálním trenérem, kter˘ vám se-
staví  tréninkov˘ plán, kter˘ vyhovuje
bûÏcÛm v‰ech v˘konnostních úrovní od
zaãáteãníkÛ aÏ po pokroãilé ãi vrcholové
sportovce, pro dûti od 7 let aÏ po dospûlé.

Vybrat si mÛÏete buì individuální ãi sku-
pinov˘ trénink. V na‰em tréninku se soustfie-
díme na základní bûÏeck˘ styl, kopce a scho-
dy, tempov˘ a intervalov˘ trénink, dlouh˘
bûh a mnoho dal‰ího! Nechybí ani posilování
- Funkãní a kruhov˘ trénink a novû zafiadíme
i bûÏeckou jógu. Nûkolikrát do roka jezdíme
také na t˘mová soustfiedûní od víkendov˘ch
a po nûkolikadenní pobyty. Individuální tré-
nink lze po domluvû uskuteãnit po celém 
okrese Blansko a v Brnû a okolí. Skupinové
tréninky probíhají v Blansku, Brnû a novû
i v Boskovicích.

Navíc s námi mÛÏou cviãit i pfiíznivci
fitness. Pokud chcete zhubnout, zpevnit
tûlo nebo se jen dostat do kondice, jsou ty-
to tréninky urãeny právû pro vás. Cviãíme
s vlastní vahou tûla, na bossu, trx, ale
i v posilovnû na strojích. Pfiihlásit se také
mÛÏete na skupinové lekce kruhového tré-
ninku, které probíhají v tûlocviãnû a v let-
ních mûsících i venku.

·kola lyÏování
Na‰i certifikovaní instruktofii nauãí lyÏo-

vat vás i va‰e dûti. V̆ uku moÏno provádût

na v‰ech ski areálech v okolí okresu
Blansko, po domluvû i mimo nûj. Nabízíme
také i vícedenní lyÏafiské kurzy.

BûÏeck˘ a kondiãní kemp Krkono‰e
V termínu od 30. 3. - 6. 4. 2015 se 

uskuteãní bûÏeck˘ a kondiãní kemp
v Krkono‰ích pro ‰irokou vefiejnost. Pfiihlásit
se mÛÏe kaÏd˘, kdo má rád bûhání v pfiírodû
nebo se pfiipravuje na dÛleÏit˘ závod nebo
zápas. Bude pfiipraven 3x dennû sportovní
program jak pro dospûlé tak pro dûti.

S námi Vás bude sport bavit. Pfiidejte se
k nám!
www.relax-fit.cz
www.bezecke-kondicni-kempy.cz

Text: Jan Kohut
Foto: Katefiina Kohutová
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