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Na mnoha místech zemû se kaÏd˘ rok,
17. 3., slaví den svatého Patrika, kter˘ má
své kofieny v Irsku. Biskup Patrik pfiinesl do
Irska kfiesÈanství a svatou trojici vysvûtloval
pomocí zeleného trojlístku. Jedna z legend
fiíká, Ïe v tento den je nejvût‰í ‰ance lapit
nûkterého ze skfiítkÛ zvan˘ch leprekón.

Traduje se o nich, Ïe jsou nesmírnû bohatí
a s oblibou schovávají své zlato na tajn˘ch
místech, která je moÏno odhalit pouze 
pokud leprekóna chytíte a pfiinutíte ho vy-
zradit, kam zlato ukryl. Dal‰í, neménû roz-
‰ífiená, povûra tvrdí, Ïe leprekóna lze spolu
s jeho hrncem zlata nalézt na konci duhy. 

Mûsíc bfiezen byl pro ná‰ t˘m nároãn˘, 
av‰ak úspû‰n˘ a pln˘ akcí. KdyÏ to celé shr-
neme od zaãátku, hned úvodem mûsíce od-
jelo nûkolik atletÛ na soustfiedûní do Ústí
nad Orlicí. A intenzivní tréninkov˘ t˘den se
zaãal brzy projevovat. Hned po skonãení
soustfiedûní 5. 3. jel formu otestovat Honza
Kohut do Prahy na Kbelskou desítku. I kdyÏ
byl po soustfiedûní unaven˘, dokázal pro-
hnat ty nejlep‰í a nakonec obsadil 2. místo
s krásn˘m ãasem 32:32. O t˘den pozdûji,
kdy uÏ únava odcházela a zaãaly o sobû dá-
vat vûdût nabûhané kilometry, se na‰i bûÏci
postavili na start Brnûnského bûÏeckého po-
háru v Modfiicích. Tam Elite Sport ovládl té-
mûfi kaÏdou kategorii, do které nastoupil.
Hlavní závod na 5 km patfiil na‰emu t˘mu.
Celkovû zvítûzil junior Dan Fiala (17:00),
celkovû druh˘, ale v kategorii dorostu dobû-
hl David Klíã (17:20) a na stupnû vítûzÛ
mezi juniory se je‰tû ve‰el Andrej Fiala na
3. místû (18:25). Netrvalo dlouho a za chví-
li se v cíli objevila také první juniorka
Karolína Tichá, která také startuje za Elite
Sport. Následoval hlavní bûh na 10 km, kte-
r˘ zpÛsobem start-cíl opanoval odpoãat˘
Honza Kohut (31:10).

MÛÏete se také pfiihla‰ovat na na‰e bûÏecké

a kondiãní a fitness tréninky, které probíhají
v Blansku, Brnû a Boskovicích – trénujeme 
celoroãnû. V‰echny tréninky jsou pro dûti i
dospûlé od zaãáteãníkÛ pro pokroãilé. Pro ty,
kter˘m nevyhovují skupinové tréninky, jsou
pfiipraveny individuální lekce od bûÏeck˘ch
a kondiãních tréninkÛ aÏ po fitness tréninky
v posilovnû, nebo sluÏba trenér do domu.
Nebaví vás chodit do posilovny? Vyzkou‰ejte
na‰e kruhové a fitness tréninky venku na ãer-
stvém vzduchu. Ideální pfiíleÏitost jak se dostat
do kondice. Nyní mÛÏete vyzkou‰et i na‰e pro-
gramy pro Ïeny a na hubnutí. StaÀte se ãleny
na‰eho sportovního Elite sport Teamu. Ná‰
sportovní t˘m je otevfien pro kaÏdého sportov-
ce pfiedev‰ím pro bûÏce, triatlonisty, bûÏkafie
ale i pro dûti. âlenové t˘mu mohou ãerpat za-
jímavé benefity, které jim mohou pomoci ve
sportovní pfiípravû i na závodech, regeneraci,
nákupu bûÏeckého vybavení za v˘hodné ceny
a mnohé dal‰í…. Úãastníme se závodÛ po 
celé âeské republice a zúãastÀujeme se i t˘-
mov˘ch závodÛ jako je napfiíklad Vltavarun
a dal‰í. Pofiádáme i t˘mové skupinové tréninky
pro dûti i dospûlé v‰ech v˘konnostních skupin
a to v Brnû, Blansku a Boskovicích.
www.jankohut.com
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Dne‰ní skfiítci jsou ale jiÏ sofistikova-
ní a jeden z nich zavítal na rájecké gym-
názium, aby studenty formou soutûÏe 
vyzkou‰el ze znalostí o Irsku. Otázky 
byly napsány jak jinak neÏ v anglickém 
jazyce a studenti museli také psát své od-
povûdi do soutûÏních formuláfiÛ anglicky.
SoutûÏ mûla ale dost tûÏké podmínky.
Studenti museli dodrÏet plnûní odpovûdí
pouze o pfiestávkách, museli odpovûdi 
odevzdat do poledne toho dne a na vyhlá-
‰ení soutûÏe museli v‰ichni, vãetnû tfiíd-
ních uãitelÛ, pfiijít v zeleném odûvu, jak
tomu velí irsk˘ zvyk pro tento den. 

Pfii vyhlá‰ení pfied ‰kolou se ukázalo, Ïe
pokladem byl ofiechov˘ dort potaÏen˘ mar-
cipánem v irské národní barvû s obrázkem
hromady zlaÈákÛ na vrchu. Cenu vyhrál 3.

roãník a v závûsu za nimi se umístily tfiídy
sekunda a prima. Ne‰lo v‰ak jen o ten po-
klad, studenti si uÏili den, kdy byli v‰ichni
obleãeni v zeleném a ‰kola se nám pûknû
jarnû zabarvila. Nûktefií studenti si pofiídili
dokonce i velké skfiítkovské klobouky.
Zábavné bylo také samotné soutûÏení a sna-
ha odevzdat úkoly co nejdfiíve, protoÏe tam
‰lo také o body.

Závûrem se dá fiíci, Ïe vyhráli v‰ichni
studenti, protoÏe se do soutûÏe pfiihlásili
a dokázali, Ïe umí spolupracovat v rámci
jednotliv˘ch tfiíd jako jeden velk˘ t˘m.
Odmûnou v‰em studentÛm pak byla velká
krabice cukroví. UÏ nyní se v‰ichni tû‰íme
na dal‰í roãník novû vzniklé soutûÏe.
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Studenti rájeckého gymnázia slavili soutûÏí

Tréninky s Janem Kohutem


