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FARMÁŘSKÉ
TRHY
ODPOLEDNÍ TRHY
ČT 18. 6. 2020 od 13:00–17:00 h
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BLANSKO
ČT 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8. 2020 od 8:00–13:00 h

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA VÁS SRDEČNĚ ZVE LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme kanceláře v hlavní 
budově bývalého ADASTu Blansko.

NOVĚ K PRONAJMUTÍ
celý objekt ve dvoře „Zámečku“ 

100 m2 prodejní plohy
e-mail: nemec@amica.cz

www.zamecekblansko.cz

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

Cestovní ruch na Boskovicku a Blanensku
	 Regiony	Blanenska	a	Boskovic-

ka	nabízí	velké	množství	tu-	
ristických	 cílů.	Náboženská	
turistika	je	součástí	cestov-

ního	ruchu	a	v	posledních	letech	se	také	rozrůstá.	
	 „Blanenská	farnost	a	s	ní	 i	město	Blansko	si	
v	letošním	roce	připomíná	880	let	od	posvěcení	
kostela	 svatého	Martina.	Blanenský	kostel	není	
jen	místem	pro	setkání	věřících,	je	také	jedním		
z	 TOP	 turistických	 cílů	 města.	 Kostel	 nabízí	
možnost	prohlídek	věže,	odkud	návštěvníci	vidí	
výhled	 na	 velkou	 část	 města.	 Návštěvníci	 mají	
také	možnost	navštívit	věžní	kavárničku	nebo	vy-
užít	 průvodcovskou	 službu,	 komentované	 pro-
hlídky	 nejen	 kostela	 ale	 i	 areálu	 farní	 zahrady	
zajišují	studenti	a	pedagogové	Soukromé	školy	
cestovního	 ruchu	 a	 gastronomie,“	 představil	
František	Hasoň,	1.	místostarosta	města	Blansko.
	 „K	turisticky	vyhledávaným	místům	v	Bosko-
vicích	patří,	kromě	jiných	památek,	také	Masary-
kovo	náměstí,	jehož	dominanty	tvoří	radniční	věž	

Kostel Narození Panny Marie 
ve Vranově 

Kostel sv. Martina Blansko

Kostel sv. Jakuba v Boskovicích

a	kostel	sv.	Jakuba	staršího.	O	jednu	z	nejrozsáh-
lejších	přestaveb	kostela	se	na	počátku	16.	století	
zasloužil	Ladislav	Velen	z	Boskovic.	V	letošním	
roce	si	připomínáme	600	 let	od	úmrtí	 tohoto		
významného	 představitele	 moravské	 šlechty		
a	kulturního	života	doby	renesance.	K	této	příle-
žitosti	se	v	boskovickém	muzeu	připravuje	nejen	
výstava	věnovaná	Pánům	z	Boskovic,	ale	i	řada	
doprovodných	akcí,“	uvedla	Dagmar	Hamalová,	
boskovická	zastupitelka	za	KDU-ČSL.
	 „Jsem	 věřící	 a	 v	 rámci	 cykloturistiky,	 která		
je	mým	koníčkem,	ráda	navštěvuji	poutní	místa.	
Dlouhou	dobu	jsem	připravovala	projekt	o	třech	
významných	poutních	místech	v	naší	destinaci:	
Vranov,	 Sloup	 a	 Křtiny.	 Můj	 projekt	 má	 za	 cíl		
postupně	představit	poutní	místa	turistům	i	věří-
cím.	Poutní	místo	Vranov	letos	slaví	významné	
výročí	 a	 tak	 je	 první	 díl	 věnován	 právě	 jemu.	
Dnes	je	navíc	velmi	nutné	podpořit	domácí	ces-
tovní	ruch,“	sdělila	senátorka	Jaromíra	Vítková.

Zadavatel/Zpracovatel: KDU-ČSL

FÉNIX SPORT BLANSKO 
	 S	Janem	Kohutem	se	znám	osobně	
už	 dlouhou	 dobu.	 Je	 to	 sportovec	 tě-	
lem	 i	 duší,	 který	 rád	 přijímá	 výzvy.		
V	loňském	roce	založil	nový	atletický	
a	triatlonový	oddíl	na	Blanensku.	Pro-
to	jsem	se	zeptala:

Jan Kohut a jeho svěřenci

	 Kdy	oddíl	vznikl?
	 Oddíl	byl	založen	v	srpnu	roku	2019.	
Od	 té	 doby	 neustále	 rosteme	 a	 nyní	
máme	už	skoro	70	členů	od	dětí	7	let	až	
po	dospělé	sportovce.	Společně	trénuje-
me	v	Blansku	a	Boskovicích.	Mimo	to	

nabízíme	 i	 hod-
ně	oblíbené	indi-
viduální	 trénin-
ky,	kde	se	trenér	
může	 sportovci	
více	věnovat.
	 Pro	 koho	 je	
oddíl	určen?
	 N a b í z í m e	
sportovní	 aktivi-
ty	 především	 pro	
děti	a	mládež,	ale	
i	dospělé	sportov-
ce.	 Náš	 oddíl	 je	
řádným	 členem	
Českého	 atletic-
kého	svazu	a	čle-
nové	 se	 zapojují	
do	 jím	 pořáda-
ných	soutěží	jako	
je	například	Mis-

trovství	 České	 republiky,	 krajská	 mist-
rovství	a	další.
	 Sportovní	program	je	určený	přede-
vším	 dětem,	 které	 potřebují	 zlepšit		
a	udržet	fyzickou	zdatnost,	vytvořit	si	
návyk	 na	 pravidelné	 sportování.	 Tyto	
tréninky	 jsou	 také	 ideální	 jako	 do-	
plněk	pro	mladé	sportovce,	hokejisty,	
fotbalisty,	tenisty	a	další…
	 Kdo	oddíl	založil?
	 Oddíl	jsem	založil	já.	Mám	za	sebou	
již	8	let,	co	pracuji	jako	trenér	a	hledal	
jsem	nějakou	další	výzvu,	kam	to	trošku	
posunout.	Tak	jsem	se	rozhodl,	že	zalo-
žím	 oddíl,	 kde	 se	 budu	 věnovat	 dětem		
a	 mládeži.	 Zatím	 se	 vše	 daří	 a	 děti	 to	
baví,	zlepšují	se	a	to	je	to	hlavní.
	 Jste	v	oddíle	i	trenérem?
	 Ano,	v	oddíle	jsem	zároveň	i	jako	tre-
nér.	Jelikož	se	ale	stále	rozrůstáme,	tak	
brzy	budu	asi	potřebovat	k	sobě	nějaké-
ho	asistenta.	Moji	 svěřenci	každoročně	
získávají	medaile	na	mistrovství	republi-
ky,	 účastní	 se	 mezinárodních	 soutěží,	
tak	doufám,	že	to	bude	pokračovat	i	pod	
našim	novým	oddílem.	
	 Vy	sám	ještě	závodíte?

	 Ano,	stále	ještě	aktivně	závodím.	Le-
tos	byli	hlavní	cíle	uspět	na	MČR	v	půl-
maratonu	a	maratonu.	Vše	se	ale	posunu-
lo	 na	 podzim.	 Nejbližší	 závod	 nás	 tedy	
čeká	MČR	na	10	000	m	na	dráze	ve	Slav-
kově	u	Brna,	které	je	koncem	června.
	 Jaké	máte	plány	do	budoucna?
	 Letos	na	 léto	plánujeme	v	Blansku	
příměstské	sportovní	tábory,	chystáme	
se	založit	tréninkové	skupiny	pro	děti	
v	dalších	městech	a	obcích.	Příští	rok	
už	 chceme	 postavit	 týmy	 do	 soutěží	
družstev	od	dětí	až	po	dospělé.
	 Vy	 pracujete	 jako	 trenér,	 věnujete	
se	jen	dětem	a	atletice?
	 Trénuji	 jak	děti,	 tak	 i	dospělé	osoby	
od	 hobby	 až	 po	 vrcholové	 sportovce.	
Spolupracuji		například	s	tenisty,	fotba-
listy,	 házenkáři,	 plavci,	 	 kterým	dělám	
kondiční	přípravu.	Dále	potom	mám	sa-
mozřejmě	spoustu	atletů	–	běžců,	které	
trénuji	po	celé	České	republice.
	 Pane	Kohute,	děkuji	Vám	za	rozhovor	
a	přeji	do	budoucna	hodně	sportovních	
úspěchů	Vám	i	Vašim	svěřencům.

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Jana Kohuta


