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V̆ bornou formu potvrzuje i mlad˘
Rí‰a Kfiivánek, kter˘ ve své kategorii
9 let nemá na Blanensku a okolí mo-
mentálnû konkurenci. Ostatní bûÏci
nezÛstávají pozadu a také dosahují
vynikajících v˘sledkÛ. Dobfie si ve-
dou také na‰i triatlonisti v ãele
s Lubo‰em Gro‰kem a Romanem
Chupem. Myslím, Ïe sezonu máme
skvûle rozjetou a Ïe se je‰tû doãkáme
velk˘ch v˘sledkÛ.

MÛÏete se také pfiihla‰ovat na na-
‰e bûÏecké a kondiãní tréninky, kte-
ré probíhají v Blansku, Brnû
a Boskovicích - trénujeme i pfies lé-
to. Nyní pfiipravujeme i tréninky

pro triatlonisty. V‰echny tréninky
jsou pro dûti i dospûlé od zaãáteãní-
kÛ pro pokroãilé. Pro ty, kter˘m ne-
vyhovují skupinové tréninky, jsou
pfiipraveny individuální lekce od
bûÏeck˘ch a kondiãních tréninkÛ aÏ
po fitness tréninky nebo sluÏba tre-
nér do domu. Nebaví vás chodit
pfies léto do posilovny? Vyzkou‰ejte
na‰e kruhové a fitness tréninky ven-
ku na ãerstvém vzduchu. Ideální
pfiíleÏitost jak se dostat dokondice.

StaÀte se ãleny na‰eho sportov-
ního RELAX-FIT TEAMU. Ná‰
sportovní t˘m je otevfien pro kaÏ-
dého sportovce, pfiedev‰ím pro

bûÏce, triatlonisty ale i pro dûti.
âlenové t˘mu mohou ãerpat zají-
mavé benefity, které jim mohou
pomoci ve sportovní pfiípravû i na
závodech, regeneraci, nákupu bû-
Ïeckého vybavení za v˘hodné ce-
ny a mnohé dal‰í. Úãastníme se
závodÛ po celé âeské republice
a zúãastÀujeme se i t˘mov˘ch zá-
vodÛ jako je napfiíklad Vltavarun
a dal‰í. Pofiádáme i t˘mové skupi-
nové tréninky a to v Brnû, Blansku
a Boskovicích.
www.relax-fit.ct
www.bezecke-kondicni-kempy.cz

Text a foto: Katefiina Kohutová

Trénujte s Janem Kohutem

Blanenské ko‰íkáfiky nezahálejí
Jan Kohut se sv˘m svûfiencem Jifiím Dvofiáãkem. 

T˘m blanensk˘ch dorostenek.

Eli‰ka z Blanska, která trpí dûtskou
mozkovou obrnou, byla bohuÏel v ne-
mocnici a tak se akce nemohla zúãastnit,
nicménû tak, jako Eli‰ka bojuje, tak její
rodina a blízcí pfiátelé bojují s ní a spo-
leãnû vûfií v jedno a to v lep‰í zítfiky. 

Dûkujeme v‰em zúãastnûn˘m. Velké
díky patfií Kulturnímu domu v Kun‰tátû,
kter˘ nabídl opût prostory k uskuteãnûní
této akce a pfiipravil pro v‰echny úãastní-
ky obãerstvení.

Tato vefiejnû dobroãinná akce se bude
konat pravidelnû kaÏd˘m rokem, je urãena
pro ty, ktefií chtûjí pomoci a za úkol má ta-
to akce podpofiit Eli‰ku v jejím snu- posta-
vit se na vlastní nohy. 

Nyní se na vás v‰echny Eli‰ka bude tû-
‰it na dal‰í pfiipravované akci, kter˘m je
PÛlmaraton Moravsk˘m krasem, kter˘ se
uskuteãní 24. 10. 2015.

Text: Veronika ·edová
Foto: SoÀa Adámková

Jednou z posledních aktivit byla
25. 7. spolupráce s Nemocnicí
Blansko pfii závodech draãích lodí,
které se konaly na rybníku Ol‰ovec
v Jedovnicích. PfiestoÏe v‰echny 
úãastnice z fiad BK Blansko drÏely
pádlo poprvé, dokázaly po krátké in-
struktáÏi skonãit ve 200 m závodû na
krásném 4. místû. V kilometrové di-
stanci obsadily 7. místo. V obou kate-
goriích pokofiila posádka doplnûná
basketbalistkami nûkteré zku‰enûj‰í

soupefie, ktefií závody na draãích lo-
dích uÏ nûjakou dobu jezdí.

Dal‰í zajímavou akcí, kterou dûvãata
svou úãastí podpofií, bude bûh 2,4 km na
Blanenském pÛlmaratonu. Závodu se zú-
ãastní témûfi v‰echny hráãky t˘mu U 19.
Urãitû nepÛjde o poslední iniciativu BK
Blansko, která nesouvisí pfiímo s basket-
balem, ale bezesporu pomáhá ve zvy‰o-
vání fyzické pfiipravenosti na blíÏící se
sezonu 2015-2016. 

Text a foto: Pavel Zouhar, trenér U 19

Eli‰ka dûlá mal˘mi kroky,
velké pokroky

Jízda pro Eli‰ku. 

V sobotu 27. 6. 2015 se motorkáfii a lidé s chutí podpofiit dobrou vûc úãastnili jiÏ dru-
hé dobroãinné akce s názvem Jízda pro Eli‰ku. Akce zaãínala v 13:00 a ukonãení pro-
bûhlo mezi 16:00 a 17:00 hodinou odpolední. 

Na‰e pofiád se rozrÛstající tréninková skupina se stále ãastûji v˘raznû prosazuje na závodech po celé âR. Nejvût‰ího úspûchu dosáhl
Jirka Dvofiáãek, kter˘ obsadil na veteránském mistrovství republiky v Trutnovû 2. místo v osobním rekordu 4:33min. a tím se zároveÀ no-
minoval na mezistátní utkání do Salcburku, kde reprezentoval âeskou republiku. A i tam se doãkal v˘razného vylep‰ení osobního maxi-
ma, kdyÏ fini‰oval na 3. místû v ãase 4:27 min. 

Basketbalov˘ klub Blansko se mimo svoji hlavní mistrovskou se-
zonu zamûfiuje také na úãast pfii nejrÛznûj‰ích akcích jin˘ch spor-
tovních odvûtví.


