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V˘stava v galerii Domino
v Letovicích

V pátek 3. kvûtna 2019 byla v letovické Galerii

DOMINO zahájena prodejní v˘stava prací klientÛ

Diakonie âeskobratrské církve evangelické (âCE). 

V˘stava je otevfiena do 27. ãervna 2019 

v dobû pondûlí - pátek od 9 do 15 hodin 

a v sobotu od 9 do 11 hodin

SoutûÏní cviãenci z Oddílu kulturistiky ASK Blansko mûli dva t˘dny v kvûtnu velice nároãné. Chystali
se totiÏ na Mistrovské soutûÏe na MM a MâR v jarní ãásti soutûÏní sezóny 2019. Nûktefií dokonce je‰-
tû absolvovali pfied tûmito soutûÏemi Extrifit cup anebo následnû RCO CUP. Pro v‰echny juniory a do-
rostence to byla jejich první soutûÏní sezóna. V nabité konkurenci se ale vÛbec neztratili a s hrdostí
reprezentovali ASK Blansko. 

Kulturisti z ASK Blansko 

Luká‰ Opatfiil v kategorii kulturisti-
ka star‰í dorost do 65 kg skonãil na
Moravû 4. Av‰ak na republice jiÏ star-
toval ve svojí vypsané kategorii mlad-
‰í dorost a vybojoval krásné 3. místo.
Dále v dorostu v kategorii physique
do 168 cm startoval Bohumil Klime‰,
kter˘ na Moravû skonãil 4. a na re-
publice 5. 

V juniorsk˘ch kategoriích jsme mû-
li 3 zástupce. V kulturistice do 70 kg
reprezentoval ASK Dominik Kvíãala
na Moravû, z nabitého startovního po-
le se probojoval do finále, kde skonãil
na krásném 6 místû. Na republice je‰-
tû ve vût‰í konkurenci do finále nepo-
stoupil. Dominik Sekanina soutûÏil
v kategorii physique junior nad 178
cm. Na Moravû skoãil na 4. místû, na
republice skonãil na 6. místû a na
Extrifit cupu na 5. místû. Mûli jsme
i jednu reprezentantku v bikiny fitness
junior nad 168 cm. BohuÏel Irena
Kozelková na Moravû skonãila 10.
a tak na republiku jiÏ nepokraãovala.

V muÏsk˘ch kategoriích kulturisti-
ky reprezentují ASK Blansko Jifií

Minafiík, kter˘ skonãil na mistrovství
Moravy v kategorii nad 90 Kg na 5.
místû. V kategorii do 90 Kg Tomá‰
Vondál, nejaktivnûj‰í závodník. Získal
na Moravû 7. místo v dobfie obsazené
kategorii. Na republice rovnûÏ nepo-
stoupil do finále, av‰ak na RCO fit-
ness cupu obsadil 3 místo.

V kategorii Masters má ASK jed-

noho zástupce. Tím je Vladimír
Kopeck˘. Ten se úãastnil republiky
v kategorii masters 50-59 let a ob-
sadil 5. místo.

V‰ichni závodníci podali pûkné v˘-
kony a nabrali dal‰í zku‰enosti pro
dal‰í aktivní ãinnost v tomhle krás-
ném sportu.

Text: Ing. Bc. Marek Pokorn˘, trenér 
Oddíl kulturistiky ASK Blansko

Mistrovství âR dorostu a juniorÛ
2019  - Kulturistika mlad‰ího doros-
tu do 65 kg - Luká‰ Opatfiil, 3 místo


