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UÏ jste nûkdy sly‰eli o woodballu,
kin-ballu, bocce nebo mölkky? Tyto
a dal‰í netradiãní sporty byly vefiej-
nosti pfiedstaveny o víkendu 27.  - 28.
kvûtna v Rájci-Jestfiebí. 

Byl to Víkend netradiãních sportÛ, kte-
r˘ pofiádalo rájecké gymnázium spolu
s mûstem Rájec-Jestfiebí a sportovním
klubem Triangl. Více fotografií mÛÏete
najít na www.gymnaziumrajec.cz. Poãasí
více neÏ pfiálo, takÏe kromû Úãastnické-
ho listu si v‰ichni odnesli i fiádné opálení.
Na konci se sice rozdávaly ceny a meda-
ile, ale nejdÛleÏitûj‰í byla chuÈ se pobavit
a zkusit nûco nového.

Sportujme, spolupracujme a vzdû-
lávejme se, to je hlavní my‰lenka
mezinárodního projektu, kter˘ se

v Rájci-Jestfiebí realizuje a jeho zahra-
niãními partnery jsou region BirÏai
(Litva) a mûsto Tvrdo‰ín (Slovensko).
V prÛbûhu a po ukonãení realizace
projektu oãekáváme zv˘‰ení zájmu
o netradiãní a atraktivní pohybové
aktivity jak mezi studenty, tak ‰ir‰í
vefiejností a zv˘‰ení nabídky tako-
v˘ch aktivit. Na podzim tohoto roku
i v dal‰ích letech budeme obdobnou
akci, jakou byl víkend s netradiãními
sporty, opakovat. 

Za v‰echny pofiadatele 
se na dal‰í setkání tû‰í Stanislav La‰tÛvka, 

fieditel gymnázia Rájec-Jestfiebí.
Foto: archiv ‰koly

Netradiãní sporty 
v teorii a praxi

Od kvûtna pravidelnû kaÏd˘ ãtvr-
tek od 17 hodin v Blansku provozuje-
me sportovní aktivity pro dûti od 4 let
s trenérkou Helenou Va‰kovou
a Janem Kohutem – kondiãním 

trenérem. Sportovní program nemá
charakter tréninku a nemá za cíl do-
saÏení ‰piãkové sportovní v˘konnosti. 

Pfii v˘uce jsou vyuÏívána v‰eobecnû
rozvíjející cviãení, která herní a soutûÏi-
vou formou zvy‰ují obratnost a fyzickou
kondici dûtí. Je to zejména vytváfiení
sportovních návykÛ a upevÀování rados-
ti z pohybu, zdrav˘ v˘voj dítûte a zlep-
‰ení pohybového aparátu, dûti budou
rozvíjet svou obratnost, rychlost, vytrva-
lost a sílu pomocí her. Podporujeme
zdravou soutûÏivost a umûní vyhrát ãi
pfiijmout poráÏku,dûti se uãí také sporto-
vat v t˘movém duchu.

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

Sportovní ‰kolka
Jana Kohuta

Víkend netradiãních sportÛ v rájeckém gymnáziu. 

Z ASK Blansko aÏ na olympiádu dûtí a mládeÏe,
která se koná v Brnû od 24. do 29. 6. 2017 a od nás
z klubu se jí zúãastní Pavla ·toudková v disciplí-
nách 800m, 300m a ‰tafeta na 4 x 60m a Veronika
Jakusidisová v disciplínách 60m, v˘‰ka a ‰tafeta na
4x 60m. Text: Martin Bezdíãek

Foto: archiv klubu ASK Blansko

Nominace na Olympiádu
dûtí a mládeÏe

Poslední kvûtnovou sobotu se mi-
niÏákynû BK Blansko zúãastnily tur-
naje, kter˘ pofiádal TBS Pfierov.
Dal‰ími úãastníky byly t˘my
z Lipníku a Pfiíboru. V‰echna bla-
nenská dûvãata byla jako vÏdy skvû-
lá v obranû, navíc se dafiilo i pfii pro-
mûÀování ‰ancí. Vítûzství v turnaji
„O rotaãní pec” je o to cennûj‰í, Ïe
má dlouhou historii (od r. 1958)
a mezi vítûze v minulosti patfiily t˘my
z celé republiky (Strakonice, Liberec,
K. Vary, Sparta Praha, Ostrava,
Brno, také Poprad a dal‰í).  Od sobo-
ty se k nim fiadí také Blansko.

Koneãné pofiadí: 1. BK Blansko,
2. BK Lipník, 3. TBS Pfierov, 4. BK
Pfiíbor. Body celkem:  Svûráková 49,
Dvofiáková 45, Ondrou‰ková 26,
Manou‰ková 18, Ondrová A. 18,
Ondrová D. 12, Kaldová 12,
Papírníková 8, Fuãíková 4, Koláfiová
2 a Vintrová s Kupkovou 0.
Nejúspû‰nûj‰ími hráãkami  BK
Blansko byly pofiadatelem vyhodno-
ceny Svûráková a Dvofiáková. Do

nejlep‰í pûtky celého turnaje byla
zafiazena Kaldová.

Tím skonãila úspû‰ná sezona nej-
mlad‰ích basketbalistek. Bûhem soutûÏ-
ního roãníku 2016/17 dokázala dûvãata
BK Blansko v rámci oblastního pfieboru
U 12 porazit mj. úãastníka Pfieboru âR
Jiskru Kyjov, dále KP Brno, Îabiny
Brno a Ti‰nov. 

Dûkujeme za pfiízeÀ v‰ech fanou‰kÛ,
pfiedev‰ím rodiãÛ.                                  

Text: Milan ·evãík
Foto: P. Ondrová

Úspûch blanensk˘ch 
basketbalistek v Pfierovû

Vítûzné druÏstvo.

byly mediálním
partnerem akce


