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Nejlep‰í sportovci
Blanenska za rok
2014 byli ocenûni

Vyhlá‰ení ankety Sportovec okresu
Blansko se zúãastnil také Ing. Jifií Crha.

V boskovickém Zámeckém Skleníku
se uskuteãnilo 28. ledna 2015 slavnost-
ní vyhlá‰ení ankety „Sportovec okresu
Blansko”. Vyhlá‰eni byli Nejlep‰í spor-
tovci okresu a Osobnosti v oblasti spor-
tu. Ocenûní se letos odnesli ti nejlep‰í
uÏ podesáté. „Vyznamenáni byli roz-
hodãí, trenéfii, jednotlivci a druÏstva.
Zvlá‰tní cenu obãanského sdruÏení
âeské unie sportu získala trojice fotba-
listÛ David Bednáfi, Jan Koudelka
a Ondfiej Padûra za úãast v ãeské repre-
zentaci na mistrovství Evropy v malé
kopané v republice âerná Hora. V kate-
gorii jednotlivcÛ bylo celkem deset oce-
nûn˘ch, napfiíklad biketrialista Václav
Koláfi a jednadvacetilet˘ cyklista, para-
lympionik Ivo Koblasa z âerné Hory,”
uvedl jeden ze spoluzakladatelÛ ankety
a moderátor slavnostního aktu Bohumil
Hlavaãek a dodal, Ïe nominace posky-
tují navrhovatelé, které hodnotí v˘kon-
n˘ v˘bor sdruÏení âeské unie sportu. 

Ivo Koblasa, paralympijsk˘ repre-
zentant v cyklistice, ocenûní získal pod-
le svého otce Iva Koblasy díky loÀské
sezónû, která byla sice nejnároãnûj‰í,
ale i nejúspû‰nûj‰í v jeho sportovní ka-

riéfie. „V dubnu Ivo obsadil tfietí místo
na dráze na Mistrovství svûta v Mexiku,
v záfií si z MS v USA odnesl titul
Vicemistra svûta v silniãním závodû.
K dal‰ím v˘znamn˘m v˘sledkÛm ze se-
zony 2014 patfií Ivovo vítûzství na svû-
tovém poháru v Toskánsku v Itálii, 2.
místo na svûtovém poháru ve ·panûlsku
a tfii vítûzství na evropsk˘ch poháro-
v˘ch závodech,” uvedl Ivo Koblasa,
manaÏer jednoho z vítûzÛ ankety.
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Nejmen‰í basket-
balistky získávají

zku‰enosti

T˘my pfii doskoku. Foto: Milan ·evãík

Dne 20. 1. 2015 sehrála dûvãata
z pfiípravky Basketbalového klubu
Blansko dal‰í soutûÏní utkání POHÁ-
RU Minibasketbal Brno. Jedná se jiÏ
o odvetná stfietnutí. PfiestoÏe jsme hráli
na domácí palubovce a druÏstvo
KohoutÛ Brno pfiijelo ve znaãnû oslabe-
né sestavû, nepodafiilo se dosáhnout na
vítûzství. Vût‰í ãást hrací doby byl zá-
pas vyrovnan˘. Dokonce ná‰ t˘m vy-

hrál proti zku‰enûj‰ímu soupefii tfietí
ãtvrtinu v pomûru 8:4. Na koneãném
v˘sledku 21:37 se v‰ak projevila hor‰í
obranná ãinnost v‰ech hráãek pfii proti-
útocích soupefie. Body: Tereza Vyklická
8 bodÛ, Natálie Dvofiáãková 7 bodÛ,
Monika Sedláková 4 body a Natálie
Baráková 2 body.Trenéfii BK Blansko
nechali opût hrát v‰echna dûvãata v pra-
videlném stfiídání. Do hry se zapojily

i nejmlad‰í, zaãínající dív-
ky. U této vûkové kategorie
klademe na první místo
celkové pohybové vyÏití,
tvorbu sportovního kolekti-
vu a v˘uku prvotních bas-
ketbalov˘ch dovedností
hráãek. Rádi proto i v prÛ-
bûhu roku pfiivítáme v‰ech-
ny zájemkynû o basketbal.
Najdete nás v hale na
Údolní ulici (vedle kuÏel-
ny) vÏdy v úter˘ a ãtvrtek.
BliÏ‰í informace na na‰em
webu www.bkblansko.cz.
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