
Podle mluvãí Jihomoravského kra-
je Denisy Kapitanãikové se jedná
o odhad poãtu dûtí, které v pfiíslu‰-
ném roce dosáhnou ‰esti let a odkla-
dÛ z loÀského roku. „Poãty dûtí, 
které pfii‰ly v okrese Blansko k zápi-
su, budeme znát koncem bfiezna,
v tomto ãísle v‰ak budou zahrnuty

i dûti, které dostanou následnû od-
klad, popfiípadû nûkteré dûti mohou
b˘t zapsány i na více základních
‰kol. Pfiesné poãty budeme znát aÏ na
podzim 2015 na základû údajÛ, které
‰koly vyplÀují podle stavu k 30. zá-
fií,” vysvûtlila Kapitanãiková.

Text: peha, foto: L. Kunc
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V Blansku na Z· Erbenova pfii‰el podpofiit budoucí prvÀáãky 
i starosta Mgr. Ivo Polák. 

U zápisÛ do prvních
tfiíd se se‰lo více dûtí
V záfií do ‰kolních lavic na Blanensku nastoupí asi
ãtrnáct set padesát prvÀáãkÛ. Tolik jich totiÏ pfii‰lo
k zápisÛm do prvních tfiíd, které se uskuteãnily v led-
nu a zaãátkem února. Vloni k zápisÛm pfii‰lo tfiináct
set dvanáct pfied‰kolákÛ. 

Citát pro tento mûsíc

Prostû se radovat
je dÛleÏitûj‰í neÏ
v‰echny materiální
vymoÏenosti.

Ch. A. Lindbergh

SKUPINA ANONYMNÍCH 
ALKOHOLIKÒ POMÁHÁ ...
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Zrod nového sportovního klubu, kte-
r˘ je otevfien v‰em bruslafikám, brusla-
fiÛm ze základních ‰kol blanenského 
okresu, a ve kterém dûti trénují nyní na
bruslích, od jara pak na inlajnkách a na
kole, a po cel˘ rok i zdravé bûhání, spe-
ciální cviky podle vzoru olympijské 
vítûzky Martiny Sáblíkové, uvítal i re-
prezentaãní trenér Petr Novák. 

Optimální vûk, kdy zaãít s takov˘mi
tréninky, není striktnû stanoven. UÏ tak
i v âeské republice bruslí i pfied‰koláci.
Ale pokud máte dítû ve tfietí tfiídû a v˘‰,
uÏ najde soupefie po republice i v zahra-
niãí. 

Ledové tréninky mlad˘ch bruslafiÛ
probíhají vût‰inou na zimním stadio-
nu v Blansku. Zavolat si o informace
nebo se pfiihlásit mÛÏete na: e-mail:
rychlobrusleni-blansko@seznam.cz,
telefonním ãísle 731 656 834.

Co je dÛleÏité: Chcete-li trénovat, zá-
vodit ve sportech Martiny Sáblíkové,

prohánût se na bruslích na ledu i na ko-
leãkách, na kole, staãí do Blanska dojíÏ-
dût jen na nûkteré tréninky a zbytek se
uãit, natrénovat „za domácí úkol” do-
ma. Víme jak! 

Text: Petr Trávníãek 
Foto: Michal Lehock˘

KdyÏ bylo Sáblíkové kolem 14-ti rokÛ a od basketbalu pfie‰la k tréninku rychlobruslení, mû-
la za vzor 5-ti náspobnou nûmeckou olympijskou vítûzku Claudii Pechsteinovou - znala ji
z televize. Teì uÏ má Matina 5 olympijsk˘ch medailí a b˘valá krasobruslafika, pak rychlo-
bruslafika Pechsteinová dokazuje, Ïe rychlobruslení je zdrav˘ sport i v jejích 42 letech.

Zrod rychlobruslení 
v Blansku

Leden leto‰ního roku se zapsal do novodobé historie
sportu v regionu: Poprvé se letos v lednu, po ãtvrt 
roce tréninkÛ, postavili na start rychlobruslafiského
závodu podle v‰ech oficiálních pravidel, dokonce
mezinárodního, mladí rychlobruslafii z Blanenska. 


