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Ve dnech 26. - 28. dubna 2018 se druÏstvo Mûstské
police Blansko zúãastnilo v partnerském mûstû
Komárnû Mezinárodní stfielecké soutûÏe o putovní po-
hár primátora mûsta Komárno ve stfielbû ze sluÏebních
zbraní mûstsk˘ch a obecních policií, kter˘ se koná ja-
ko Memoriál Karola Zsapku. 

SoutûÏe se zúãastnilo celkem 19 druÏstev ze
Slovenska, Polska, Maìarska a âeské republiky. âtyfi-
ãlenné druÏstvo blanenské mûstské policie se umístilo
v soutûÏi zahraniãních úãastníkÛ na pûkném 2. místû. 

V doprovodném programu nav‰tívili stráÏníci místní
kryt˘ termální bazén, Komárenskou pevnost a zúãast-
nili se hlavních mûstsk˘ch oslav Komárensk˘ch dnÛ. 

Text: MÚ Blansko – odbor kanceláfi tajemníka
Foto: archiv MP Blansko

V nedûli 29. dubna probûhl na at-
letickém stadionu v Blansku 33. roã-
ník memoriálu Vûry Bu‰ové
Gilkové. Za sluneãného poãasí na
hlavní trati 800 m zvítûzila domácí
Pavla ·toudková v ãase 2:23:43
pfied Hanou Kielarovou z Bílovic
a AneÏkou Langhammerováou
z Brna. Ceny pro nejlep‰í tfii pfiedá-

vala a zá‰titu nad tímto závodem
pfievzala poslankynû parlamentu âR
Lenka DraÏilová. I v dal‰ích discip-
línách padaly zajímavé v˘kony a to
i díky atletÛm z Blanenského oddílu
atletiky ASK Blansko, kter˘ byl zá-
roveÀ hlavním pofiadatelem akce.

Text: Martin Bezdíãek
Foto: archiv ASK Blansko

Stfielci Mûstské policie Blansko
pfiivezli z Komárna stfiíbro 

Memoriál Vûry Bu‰ové Gilkové


