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Blansko a okolí

Tréninková skupina Jana Kohuta

Jan Kohut se sv˘mi svûfienci - závody Hofiice.

Ná‰ bûÏeck˘ t˘m zaznamenal v dubnu
opût nûkolik v˘born˘ch v˘sledkÛ po ce-
lé âeské republice. Je dobfie, Ïe se na‰e
bûÏecká skupina pofiád rozrÛstá a Ïe se
lidem pod vedením trenéra Jana Kohuta
náramnû dafií. Ná‰ nejmlad‰í ãlen Rí‰a
Kfiivánek  - 9 let, kter˘ zaãal s tréninkem
teprve nedávno, absolvoval svoje první
závody a ze 4 bûhÛ má 3 první místa a 1
druhé místo. Velkého úspûchu dosáhl
Jirka Dvofiáãek, kter˘ na Mistrovství âR
v krosu veteránÛ vybojoval fantastické
2.místo. O t˘den pozdûji se na start
Mistrovství âR v pÛlmaratónu postavil
Jan Kohut. Dobfie rozbûhnut˘ závod na
ãas 1:06-1:07 zkazili ve druhé polovinû
závodu zaÏívací problémy a bylo z toho
nakonec  6.místo.  Neuvûfiitelné zlep‰ení

A nakonec  1.místo v t˘mové soutûÏi na
Boskovick˘ch bûzích pro na‰e druÏstvo.
Individuálnû byl nejlep‰í celkovû druh˘
Jan Kohut. Ostatní ãlenové si vedli také
v˘bornû a nyní se uÏ v‰ichni tû‰íme na
dal‰í starty.

Pofiádáme bûÏecké a kondiãní tréninky
pro dûti i dospûlé. Fitness programy na
zpevnûní tûla, redukci hmotnosti, sportov-
ní pobyty u nás i v zahraniãí. Nabízíme
i sluÏbu trenér do domu a tréninkové plá-
ny na míru.

Nyní pofiádáme nábor dûtí a dorostu do
na‰eho sportovního t˘mu. Pfiidejte se k nám!
www.relax-fit.cz, www.bezecke-kondicni-
kempy.cz, www.bezeckykemp.cz

Text a foto: Katefiina Kohutová

v pÛlmaratonu za-
znamenali Jifií
·terc – 6minut
a Ondra ·indeláfi
– 9 minut.
Nûkolik pódio-
v˘ch umístûní má
z dubna i Ale‰
Stráník v kategorii
M60. SvÛj osobák
na 10km – pfied
sezonou 42:30
a nyní uÏ 38:25
minut  posunul pl-
zeÀsk˘ Franti‰ek
ZadraÏil a 4.místo
na Mistrovství âR
v krosu veteránÛ
dosáhl ‰umpersk˘
Pavel Brzobohat˘.

Skauti závodili v Jedovnicích

Skauti museli mimo jiné ukázat, Ïe
umí rozdûlat oheÀ a uvafiit.

O‰etfiit zranûné, ovûfiit si fyzickou zdat-
nost, pfiekonat se nebo vyzkou‰et si jízdu
na rybníku. Tyto a jiné disciplíny si pfiije-
lo zkusit na 120 skautÛ a skautek z celého
okresu Blansko o víkendu 1. – 3. kvûtna.
V kempu Ol‰ovec v Jedovnicích se totiÏ
konalo základní kolo Svojsíkova závodu.
Celkovû se na tábofii‰ti se‰lo na 200 krojo-
van˘ch ze skautsk˘ch stfiedisek Blanska,
Rájce-Jestfiebí, Letovic, Boskovic a pofiá-
dajícího stfiediska Jedovnice. 

SvojsíkÛv závod je tradiãní skautská
akce konaná pod zá‰titou organizace
Junák – ãesk˘ skaut z. s. jednou za dva ro-
ky, ve které soutûÏí t˘my sloÏené z dûtí ve
vûku od 11 do 15 let. Základní kolo závo-
du probíhá v jednotliv˘ch okresech âR,
odkud vítûzové postupují do krajsk˘ch kol
a ti nejlep‰í se nakonec dostanou aÏ do ko-
la celostátního. 

Okresní kolo se skládalo ze ãtyfi ãástí.
Základním modulem byl tzv. Závod, kde
soutûÏily v‰echny druÏiny, plnily úkoly
z bûÏného Ïivota vyÏadující spolupráci
a t˘mového ducha. Dále se jednalo o tzv.
Brány, kde byly úkoly koncipovány pro
jednotlivce podle hesla „kaÏd˘ umí nûco”.
Modul Tábofiení pak zahrnoval stavûní sta-
nu, rozdûlávání ohnû ãi vafiení jídla.
Posledním modulem byla Zpûtná vazba,
která mûla za úkol posunout úãastníky dál,
upozornit na nedostatky a naopak vy-
zdvihnout pfiednosti druÏiny.

SvojsíkÛv závod, aãkoliv by se podle
názvu dalo usuzovat, se nesnaÏí nalézt
nejlep‰í druÏinu ãi oddíl, ale namísto toho
se snaÏí vést úãastníky ke spolupráci
a fungování v t˘mu. Jedná se o akci
s dlouhou historií, která je postavena na

tradiãních my‰lenkov˘ch základech
Junáka rozvíjejících praktické schopnosti
a dovednosti skautÛ a skautek z celé âR. 

A jak tedy v‰e dopadlo? Na krajské ko-
lo, které se uskuteãní 5. – 7. ãervna
v Boskovicích postoupily v dívãí kategorii
druÏiny ze stfiediska Boskovice, Jedovnice
a Blanska. V chlapecké kategorii pak dru-
Ïiny ze stfiediska Jedovnice a Blanska. 

Text a foto: Ivana Kuãerová

Gymnázium Rájec-Jestfiebí 

O voln˘ch místech se mÛÏete informovat na 
www.gymnaziumrajec.cz 

nebo na tel. ãíslech 603 588 369, 516 432 181.

Klademe dÛraz na kvalitní pfiípravu k maturitû.

otevírá tfiídy 
‰estiletého (pro Ïáky ze 7. tfiíd) 

a ãtyfiletého oboru.


