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V sobotu 25. 2. 2017 se
v blanensk˘ch lázních setka-
li záchranáfii z celé republi-
ky, aby pomûfiili své síly
v nároãném závodû ve vod-
ním záchranném sportu.
Blanenská dvûstûpadesátka
je závod sloÏen˘ z nejrÛz-
nûj‰ích plaveck˘ch doved-
ností a technik - hod 
záchrannou pomÛckou, pla-
vání v mokrém odûvu,
s ploutvemi, s bfiemenem –
to v‰e v 250 metrech.
V̆ sledková listina je jasn˘m dÛkazem
toho, Ïe blanen‰tí záchranáfii patfií k tûm
nejlep‰ím. V mlad‰í kategorii se umístil
na prvním místû Radek Burian, na 
tfietím místû Jakub Vondráãek, ve star‰í
kategorii doplaval Tomá‰ Gabriel pro
druhé místo a Michal Vondráãek pro
tfietí místo, kategorii nad ãtyfiicet let 
ovládl Michal ·paãek. Také ve ‰tafeto-

vém závodû ve sloÏení Michal
Vondráãek, Jakub Vondráãek, Eli‰ka
Vondráãková, Radek Burian a Tereza
Dostálová získalo Blansko první místo.
Závod mûl tradiãní pfiíjemnou atmosfé-
ru a dûkujeme v‰em, co se na nûm po-
díleli i tûm, co se pfii‰li jen podívat.

Text: Tereza Dostálová
Foto: Michal Vondráãek

Blanenská 
dvûstûpadesátka

Îeny BK Blansko zvítûzily

Z· a M· Blansko Dvorská
26 získala jako odmûnu za
svoji aktivitu v projektu Sazka
Olympijsk˘ víceboj, trénink
s Ivetou Vacenovskou, stolní
tenistkou, olympioniãkou
a medailistkou z Evropsk˘ch
her.  Akce se konala 6. bfiezna
2017. 

Na kaÏdé ‰kole ji nûkdo
pfiekvapí. „Tentokrát mi jeden
chlapec fiekl, Ïe dûlá cyklotri-
al. Tak to jsem sly‰ela popr-
vé,” smûje se stolní tenistka
Iveta Vacenovská. „A musím
fiíct, Ïe to zase bylo super.”
·koláci se na pfiíjezd celého t˘mu peãlivû
pfiipravili. „Bylo vidût, Ïe tím ‰kola hodnû
Ïije. V‰echno bylo nachystané nejen pro
dûti, ale i pro nás. A to bylo moc fajn,” po-
pisovala Vacenovská. „Dûti tfieba pfiichy-
staly nástûnku s fotkami. Pfii‰el starosta
i místostarosta a taky fieditel ‰koly.”

A navíc mûly dûti natrénováno. „Byly
opravdu moc ‰ikovné. Pr˘ trénovaly s pa-
ní uãitelkou, která je na místní ‰kole hod-
nû oblíbená,” líãila Vacenovská.
„Postupnû se pfii‰la podívat celá ‰kola, tfií-
dy se v tûlocviãnû stfiídaly. Bylo to nároã-
nûj‰í na organizaci, ale dûti si to uÏily.”
·koláci také ãeskou olympioniãku pofiád-
nû vyzpovídali. Zvûdavá v‰ak byla
i Vacenovská. „Ptám se jich, kdo z nich

sportuje. Vût‰inou tak tfii ãtvrtiny dûtí nû-
co dûlají, coÏ je moc dobfie.”

Vacenovská si pak domÛ odvezla origi-
nální dárek. „Kromû krásné kytice i tako-
v˘ sklenûn˘ obrázek ‰koly,” prozradila. 

Cílem projektu Sazka olympijsk˘ ví-
ceboj je v prÛbûhu hodin tûlesné v˘cho-
vy zapojit co nejvíce ÏákÛ v‰ech stupÀÛ
základního vzdûlávání do sportování
a zároveÀ dûti motivovat k tomu, aby
sportovaly i ve svém volném ãase.
Trénink s olympioniky letos získaly
vÏdy dvû ‰koly z kaÏdého kraje.
Celkem podmínky pro zafiazení do slo-
sování splnilo 187 ‰kol. Více najdete
na: www.ceskosportuje.cz.

Text: Barbora Îehanová

K nedûlnímu zápasu 26. 2. 2017 zajíÏdû-
ly blanenské basketbalistky k soupefii do
Vy‰kova. Zaãátek utkání byl nervózní, ale
v polovinû první ãtvrtiny hostující hráãky
pfiitvrdily obranu, zrychlily pfiechod do úto-
ku a bylo z toho vedení o 10 bodÛ. Stejnou
hru praktikovalo Blansko i ve druhé ãtvrti-
nû. Niãilo soupefie v˘bornou defenzívou
a navy‰ovalo náskok aÏ na poloãasov˘ch
25 bodÛ. Ve druhé pÛli hosté polevili.
Vzniklo z toho nûkolik nepfiesností a zby-
teãn˘ch ztrát s fauly. Skóre to v‰ak neo-
vlivnilo. V poslední ãtvrtinû BK Blansko
v˘sledek je‰tû nav˘‰ilo na koneãn˘ch
67:35. 

Body: Lakotová 13, Sedláková 13,
Oláhová 11, Kohútová 7, Formánková Z. 6,
·merdová J. 6, Zouharová 6, ·merdová K.
2, Veãefiová 2, Bufitová 1. 

Nedûlnímu vítûzství pfiedcházela sobotní
poráÏka u lídra soutûÏe z Podolí. Od zaãátku
domácí t˘m dokazoval svoje postavení v ta-
bulce. Blanenské hráãky nena‰ly na velmi
dobrou hru soupefiek Ïádn˘ recept.  ZáleÏelo
jen, jak˘ bude koneãn˘ rozdíl ve v˘sledku.
Ten se vy‰plhal aÏ na 72:34 pro domácí.

Body: âermáková 7, Formánková K. 7,
Oláhová 7, Formánková Z. 6, Bufitová 2,
Zouharová 2, Riznerová 1.

Text: Ing. Jan Neãas

Dûti z Blanska se na
olympijskou náv‰tûvu

pfiipravily

První bfieznov˘ víkend se v
Praze konalo Mistrovství âeské re-
publiky ÏákÛ a ÏákyÀ v atletice.
Mistrovství se konalo v atletické
hale PSK Olymp Praha ve
Stromovce a blanensk˘ oddíl atle-
tiky ASK Blansko mûl na tomto
mistrovství svou zástupkyni, ne-
dávno ocenûnou sportovkyni mûsta
Blanska a okresu Pavlu ·toudko-
vou, která v osobním a národním
rekordu 2:16.14 zvítûzila a stala se
halovou Mistryní âR na 800 m pro
rok 2017. 30. bfiezna bude Pavla
je‰tû vyhlá‰ena na  slavnostním ga-
laveãeru talentem Jihomoravského
kraje.

Text: Martin Bezdíãek
Foto: pofiadatelé

Pavla ·toudková
dovezla zlato

Pavla ·toudková.

Iveta Vacenovská pfiedává zku‰enosti mlad‰í 
generaci.           Foto: âOV/Ubald Rutar


