
16 Sport / i*

roãník V        ãíslo 6       srpen 2016 www.listyregionu.cz

Dal‰í ãíslo vyjde 14. záfií 2016, uzávûrka je 2. záfií 2016.

LISTY REGIONÒ – regionální noviny pro Blansko, Boskovice a Letovice. Vychází mûsíãnû. Vydavatel: Renata Kuncová Polická, Jasanová 20, 678 01 Blansko. IâO: 68119615. Tel.: 606 931 795, 
e-mail: listyregionu@seznam.cz, www.listyregionu.cz. Registruje Ministerstvo kultury âR pod ev. ã. MK âR E 20582. Roãník V. Vychází v nákladu 15 500 kusÛ v˘tiskÛ a je distribuováno do 
po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích a Letovicích zdarma. Strany v záhlaví oznaãené: /i* = strany obsahující inzerci. Zaslané pfiíspûvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost ãlánkÛ
a inzerce ruãí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vÏdy ztotoÏÀovat s obsahem zvefiejnûn˘ch materiálÛ. Vzhledem k pouÏité technologii tisku mÛÏe dojít k mírné odchylce barevnosti. 

NOVù OTEVÍRÁME
gynekologickou ambulanci

v Boskovicích
Femina.care s.r.o.

B. Smetany 1123/24
telefon pro objednání 516 455 382

ST 13.00 - 17.00, âT 8.00 - 12.00
Tû‰íme se na vás

V sobotu 23. 7. 2016 se 
uskuteãnilo Mistrovstí âR
MTB a âesk˘ pohár katego-
rie minime v Bedfiichovû na
rychlé ne technické trati,
kde Dominika Bezdíãková
z Road Cross teamu
Blansko v kategorii dívky 9
– 10 let skonãila na tfietím
místû a v âeském poháru na
místû druhém, t˘den pfied
tím vyhrála Slovensk˘ po-
hár na Faãovském sedle kte-
r˘ byl souãástí Mistrovství
Slovenska.

Text a foto: -mb-

Do Blanska dovezla
medaile

Dominika je v modrém dresu.

Poslední dobou Elite Sport Team Jana Kohuta,
kter˘ se zamûfiuje na mládeÏ i dospûlé, zaznamenal
spoustu v˘born˘ch v˘sledkÛ a hned dva ãlenové 
dokonce reprezentovali âeskou republiku na
Mistrovství svûta. Jan Kohut bûÏel na MS v hor-
ském maratonu ve Slovinském Podbrdu, kde na ná-
roãné trati skonãil na 45. místû. Na MS v bûhu do
vrchu tentokráte do 17 let se nominoval i David
Klíã, kterému se ale po zranûní moc nedafiilo.
Mistryní âR v horském maratonu se stala Eli‰ka
Vondráãková, 2. místo na MâR na dráze na 10 000
m vybojoval v taktickém závodû Honza Kohut v ãa-
se 31:31 min., medaili z MâR veteránÛ tentokráte
bronzovou pfiivezl i Jifií Dvofiáãek, kter˘ bûÏel 1500
m v ãase 4:33 min. coÏ je v 48 letech perfektní v˘-
kon. 

Elite Sport Team pfiipravuje od záfií nábor dûtí od
10 let do sportovního oddílu, kter˘ se specializuje na
Atletiku – Triatlon – BûÏecké a sjezdové lyÏování –
Cyklistiku. Nadále probíhají v Blansku i tréninky
pro ‰irokou vefiejnost  - Bûh , Fitness, Hubnutí.

Více na:
www.jankohut.com
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Foto: archiv Jana Kohuta

Elite Sport Team

Jan Kohut.


