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Zaãátek atletického roku 
ve znamení hal

Jako kaÏd˘ rok i leto‰ní zaãátek no-
vého roku patfiil atletick˘m halám, kde
se atletÛm z blanenského klubu ASK
Blansko nad oãekávání dafiilo. V‰e za-
ãalo v lednu pfiebory Moravské Slávie,
kter˘ch se kromû mlad‰ího Ïactva zú-
ãastnili i na‰i nejmen‰í z pfiípravek
a vedli si nad míru úspû‰nû. Ve star‰ích
pfiípravkách Eli‰ka Zamazalová vyhrála
600m a Denis Ellinger na téÏe trati do-
bûhl pro tfietí místo v mlad‰ích Ïácích.
Jeho bratr ·imon na 600m obsadil tfietí
místo a neztratila se ani Zuzka
Jandáková, která si vytvofiila nové osob-
ní v˘kony. V nejmlad‰í pfiípravce nás
úspû‰nû reprezentovala Daniela
Bezdíãková, kdyÏ získala tfii medaile
a to stfiíbro z dálky, zlato z 60m a 400m.
Pozadu nezÛstaly ani Veronika
Brázdová, které unikl bronz z dálky jen
na pokusy a Róza Hejlková. Obû holky
si opût vytvofiily v ostatních disciplí-
nách nové osobáky. Na posledních zá-
vodech v Ostravû Kids Athletics Poruba
2019 získal Radek Malits tfietí místo
v hodu míãem, zde se dafiilo i ostatním
a to pfiedev‰ím na tratích 600 m. 

Na‰i star‰í atleti mûli o tro‰ku nároã-
nûj‰í program, kdyÏ se zúãastnili otev-
fien˘ch pfieborÛ Moravskoslezského
kraje, mistrovství Jihomoravského 
kraje, mistrovství Moravy a Slezska,
mistrovství âeské republiky ve vícebo-

nám v‰ak udûlala na posledních závo-
dech v Ostravû, kde si vytvofiila nov˘ 
osobní v˘kon na 800m a to ãasem
2.22.50. Dal‰í na‰í nadûjí je Ïákynû
Natálie Poláãková, která získala z pfie-
boru Jihomoravského kraje tfietí místo
ve skoku do dálky a neustále se v této
disciplínû zlep‰uje. Na MMaS nás je‰tû
potû‰ila ‰tafeta mlad‰ích ÏákyÀ, u které
jsme po odchodu dvou dívek do star‰ích
ÏákyÀ tro‰ku pochybovali, jak to dûvãa-
tÛm bude bûhat, ale ãtvrté místo je ob-
rovsk˘m pfiíslibem pro letní sezónu. 

Na závûr v‰em zúãastnûn˘m patfií ob-
rovské díky za pfiedvedené v˘kony a re-
prezentaci nejen oddílu atletiky ASK
Blansko, ale i mûsta a hlavnû za to, Ïe
potvrzují, Ïe blanenská atletika patfií ke
‰piãce nejen v kraji, ale i v âeské re-
publice. V leto‰ním roce budete vídat
na‰e atlety nejen na okresních tratích,
ale po dlouhé dobû budou postavena
druÏstva pfiípravek, mlad‰ích ÏákÛ a Ïá-
kyÀ, dorostenek a Ïen. Ze závodÛ na 
na‰em stadionu se mÛÏete tû‰it na tra-
diãní Memoriál Vûry Bu‰ové Gilkové, 
základní kola pfieborÛ pfiípravek a mlad-
‰ích ÏákÛ a ÏákyÀ a Krajské finále druÏ-
stev mlad‰ích ÏákÛ a ÏákyÀ.

Za oddíl atletiky ASK Blansko 
Martin Bezdíãek
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jích, Kids Athletics Poruba 2019 a dvou 
mítinkÛ ve skoku vysokém. Zde jen 
upozorníme na ty nejvût‰í úspûchy. Ke
stálicím ve sbírání medailí z vrcholn˘ch
podnikÛ patfií Veronika Jakusidisová,
která i pfies pfiestup o kategorii v˘‰ a to
star‰í Ïákynû opût potvrzuje, Ïe bude
patfiit k nejlep‰ím. Veronika brala krás-
né tfietí místo z mistrovství MMaS ve

vícebojích a deváté místo z MR âR ve
stejné disciplínû. Z MMaS jednotlivcÛ
brala 3. místo na 150m a 300m. V mlad-
‰ích Ïákyních nám dûlá obrovskou ra-
dost Dominika Bezdíãková, která se
stala pfiebornicí Jihomoravského kraje
ve v˘‰ce, na 60m a 150m. Na MMaS
brala zlato na 300m, stfiíbro na
150m a bronz na 60m. Nejvût‰í radost
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Blanen‰tí atleti na Kids Athletics Poruba 2019

V úter˘ 19. února 2019 si v‰ichni náv‰tûvníci odná‰eli z informaãní kanceláfie Blanka v Blansku slad-
k˘ dárek. Perníkové srdce se zelen˘m logem íãka bylo jedním z pfiekvapení, které si pracovnice infor-
maãní kanceláfie pro své náv‰tûvníky pfiipravily k 20. v˘roãí Blanky.

Informaãní kanceláfi Blanka 
oslavila 20. narozeniny

K v˘roãí spustila informaãní kan-
celáfi Blanka také svÛj facebookov˘
profil, kter˘ najdete na adrese
www.facebook.com/ t ic .b lansko .
Najdete na nûm informace o pfiedpro-
dejích vstupenek, nov˘ch publikacích
a suven˘rech v nabídce, aktuality, 
zajímavé kulturní a turistické tipy
z Blanska a Moravského krasu a od-
povûdi na otázky, se kter˘mi zákaz-
níci do Blanky nejãastûji pfiicházejí.

S velk˘m zájmem vefiejnosti se jiÏ
první den setkal také otisk v˘roãního ra-
zítka. Pokud jste v úter˘ do informaãní
kanceláfie nestihli dorazit, mÛÏete to
kdykoliv napravit, razítko zde bude
k dispozici po cel˘ rok. 

ProtoÏe hlavní náplní ãinnosti

v‰ech „íãek” je bezplatné poskytová-
ní informací, na prÛzkum informaã-
ních tokÛ ve mûstû byla zamûfiena
i soutûÏní anketa pro vefiejnost.
Blanen‰tí zde odpovídali na otázku,
jak˘m zpÛsobem získávají informace
o kulturních a sportovních akcích ve
mûstû. Anketa byla zvefiejnûna také
na webov˘ch stránkách mûsta, a to
do nedûle 24. února 2019. Anketa je
slosovatelná a tfii v˘herci obdrÏí od
mûsta Blanska zajímavé ceny s regio-
nální tematikou. V˘sledky tohoto prÛ-
zkumu následnû budou zvefiejnûny na
webov˘ch stránkách mûsta.

Text: Martina Hejãová, 
Informaãní kanceláfi Blanka
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