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Blansko a okolí

NOVÁ PUBLIKACE O HUGO
FRANTI·KOVI SALMOVI JE JIÎ 

V PRODEJI
V minulém ãísle ListÛ

regionÛ jsme informo-
vali o právû vydané pub-
likaci Hugo Franti‰ek
Salm-Reifferscheidt,
moravsk˘ ‰lechtic a
osvícenec. Redakce po
vydání ãlánku zazname-
nala nûkolik dotazÛ, kde
je moÏné knihu zakou-
pit. 

V nedûli 6. bfiezna
byla tato publikace, 
která je vûnována mi-
mofiádné osobnosti rá-
jeckého starohrabûte, 
oficiálnû pfiedstavena
v hudebním salonku
blanenského zámku. V leto‰ním roce 
uplyne 240 let od jeho narození a sou-
ãasnû i 180 let od úmrtí. Knihu vydala
paní Jitka ·evãíková pod zá‰titou Ing.
Lubomíra Toufara, poslance âSSD
Parlamentu âeské republiky. 

Publikaci na místû odbornû zhodno-
til PhDr. Mgr. Tomá‰ âernu‰ák, Ph.D.,
vedoucí Oddûlení evidence, správy

a zpracování fondÛ Moravského zem-
ského archivu v Brnû. 

Knihu si mÛÏete za 99 Kã zakoupit
na tûchto prodejních místech: Státní
zámek Rájec – Jestfiebí, Muzeum
Blanenska, Informaãní kanceláfi
Blanka Blansko a Galerie Joná‰
Blansko.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Medailisté na‰eho t˘mu na Winter 
Run Praha.

Autor publikace Petr Sychra knihy na místû signoval.

TRÉNINKY 
S JANEM KOHUTEM

Ná‰ t˘m se za poslední dobu opût ukázal
ve velké formû. Témûfi v‰ichni svûfienci si
vylep‰ují osobní rekordy a nûktefií se zaãí-
nají i více prosazovat na stupnû vítûzÛ.
David Klíã se stal mistrem Moravy a Slezka
v kategorii dorostencÛ na 3000 m a o 14 dní
pozdûji si na MâR dobûhl pro 8. místo v
osobním rekordu 9:34 min. Jan Kohut vy-
hrál Ostravsk˘ maraton a Winter Run
v Praze a o víkendu byl na vyhlá‰ení nejlep-
‰ích sportovcÛ mûsta Blanska, kde se umís-
til mezi 10 nejlep‰ími sportovci roku 2015.
Na stupních vítûzÛ dobíhá pravidelnû i Jifií
Dvofiáãek, Andrej a Dan Fialovi a dal‰í na‰i
svûfienci od tûch nejmen‰ích aÏ po veterány.
Pro leto‰ní rok zaãínáme i s tréninky triatlo-
nistÛ a lyÏafiÛ (bûÏkafiÛ). Pokud chcete 
posunout svoji v˘konost, pfiipravit se na zá-
vody nebo se jen dostat do kondice, pfiidejte
se k nám.

MÛÏete se také pfiihla‰ovat
na na‰e bûÏecké a kondiãní
a fitness tréninky, které probí-
hají v Blansku, Brnû a Boskovi-
cích – trénujeme celoroãnû.
V‰echny tréninky jsou pro dûti
i dospûlé od zaãáteãníkÛ aÏ pro
pokroãilé. Pro ty, kter˘m nevy-
hovují skupinové tréninky, jsou
pfiipraveny individuální lekce
od bûÏeck˘ch a kondiãních tré-
ninkÛ aÏ po fitness tréninky
v posilovnû nebo sluÏba trenér
do domu. Nebaví vás chodit do
posilovny? Vyzkou‰ejte na‰e
kruhové a fitness tréninky ven-
ku na ãerstvém vzduchu.
Ideální pfiíleÏitost jak se dostat
do kondice. Nyní mÛÏete 

vyzkou‰et i na‰e programy pro Ïeny a na
hubnutí.

StaÀte se ãleny na‰eho sportovního
Elite sport Teamu. Ná‰ sportovní t˘m je 
otevfien pro kaÏdého sportovce pfiedev‰ím
pro bûÏce, triatlonisty, bûÏkafie ale i pro
dûti. âlenové t˘mu mohou ãerpat zajíma-
vé benefity, které jim mohou pomoci ve
sportovní pfiípravû i na závodech, regene-
raci, nákupu bûÏeckého vybavení za 
v˘hodné ceny a mnohé dal‰í…. Úãastníme
se závodÛ po celé âeské republice a zú-
ãastÀujeme se i t˘mov˘ch závodÛ jako je
napfiíklad Vltava Run a dal‰í. Pofiádáme
i t˘mové skupinové tréninky pro dûti i do-
spûlé v‰ech v˘konnostních skupin a to
v Brnû, Blansku a Boskovicích. Více na:
www.jankohut.com.

Text: Jan Kohut
Foto: Václav ·ebela

Slavnostní pfiípitek. 

REGIONÁLNÍ BADATELÉ 
BYLI OCENùNI NA RADNICI

V pondûlí 7. bfiezna 2016 na blanenské radnici
starosta Ivo Polák a pfiedstavitelé mûsta pfiivítali
v souvislosti s jejich Ïivotními jubileii dva blanenské

rodáky a regionální badatele. Byl to pan
Blahomil Grunda, kter˘ se narodil
v LaÏánkách u Blanska a letos v lednu mu
bylo krásn˘ch 90 rokÛ. Druh˘m badate-
lem byl pan Miroslav Starycha, kter  ̆se
narodil v Blansku a oslavil letos v únoru
87 rokÛ. Oba pánové jsou dlouholetí mi-
lovníci regionální historie a v prÛbûhu let
uvefiejnili nespoãet ãlánkÛ, nûkolik publi-
kací a knih t˘kajících se na‰eho regionu. 

Pamûtní listy z rukou starosty ob-
drÏené v roce 880. v˘roãí první zmín-
ky o mûstû Blansku budou pro oba
badatele urãitû krásnou vzpomínkou
na tento slavnostní akt.

Text: Renata Kuncová Polická.
Foto: Stanislav Mrázek

Lucie Odehnalová.

SESTRA SYMPATIE PRACUJE
V BLANENSKÉ NEMOCNICI

SoutûÏ SESTRA SYMPATIE pofiádá 
agentura We Make Media s.r.o. ve spoluprá-
ci s âeskou asociací sester jako program na
prevenci syndromu vyhofiení nelékafisk˘ch
pracovníkÛ ve zdravotnictví. Nahlásit se
mÛÏe kterákoli zdravotní sestra, nezáleÏí na
vûku ani velikosti, nehledá se modelka, ale
sympatická osobnost. Celé klání se nese
v duchu motta - Krása má mnoho podob. 

Do leto‰ního roãníku se pfiihlásila sestfiiã-
ka kardiologické ambulance Nemocnice
Blansko – paní Lucie Odehnalová. SoutûÏ

probíhala ve tfiech kolech. Prvním i druh˘m
kolem pro‰la Lucie Odehnalová pomocí
SMS zpráv od vefiejnosti a postoupila tak do
tfietího, finálového, kola. Finále probûhlo
12. února 2016 v Národním domû v Praze
na Vinohradech jako souãást programu 7.
Reprezentaãního plesu sester - Sestry na sál.
Sestru Sympatie zde vybírala desetiãlenná
porota sloÏená z v˘znamn˘ch osobností.
Lucie Odehnalová, blanenská sestfiiãka, se
umístila na krásném tfietím místû a za to jí
patfií obrovská gratulace. Její vynikající v˘-
sledek byl dozajista zaslouÏen˘, a kdo kar-
diologickou ambulanci v Nemocnici
Blansko nav‰tûvuje, jistû to potvrdí. Velké
podûkování patfií Lucii Odehnalové i od ve-
dení Nemocnice Blansko, a to za ukázko-
vou reprezentaci nemocnice. Víme, Ïe
v blanenské nemocnici pracuje celá fiada
sympatick˘ch sestfiiãek, Lucii v‰ak patfií po-
dûkování za její odvahu a elán, s kter˘m se
do soutûÏe pustila.

Lucie si ze soutûÏe odná‰í krásné tfietí
místo, ale také fiadu krásn˘ch záÏitkÛ a zku-
‰eností. Úãast v dal‰ím roãníku doporuãuje
i v‰em ostatním sestfiiãkám.
Sestra sympatie 2015:
1. místo - Petra Ha‰líková - Kyjov
2. místo - Martina Brzobohatá - Mladá

Boleslav
3. místo -  Lucie Odehnalová - Blansko

Text: Bc. Katefiina Ostrá
Foto: Petr Novotn˘


