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Volejbalové sportování
	 Po	pauze,	způsobené	vládními	proti	koronavirovými	opatřeními	se	v	červnu	
obnovila	sportovní	činnost	volejbalového	oddílu	mládeže	ASK	Blansko.
	 Tréninkové	jednotky	probíhají	jednak	ve	sportovní	hale	na	Údolní	v	Blansku	
a	na	venkovním	hřišti	ve	Spešově.	Žáci	a	žákyně	sehráli	přátelská	utkání	s	druž-
stvy	ze	Sokola	Letovice.	Kadetky	se	v	polovině	června	zúčastnily	kvalitně	obsa-
zeného	turnaje	v	Předklášteří.	Turnaj	se	konal	za	velmi	teplého	počasí,	což	bylo	
současně	 s	 více	 jak	 dvouměsíční	 pauzou,	 pro	 všechny	 hráčky	 velmi	 náročné.		
V	úvodním	utkání	prohrály	se	suverénním	pozdějším	vítězem	–	týmem	VS	Drá-
sov.	Potom	sehrály	vyrovnaná	utkání	 s	 celky	z	 Jihomoravského	kraje	 a	Kraje	
Vysočina.	 Výsledkem	 bylo	 celkově	 pěkné	 5.	 místo,	 za	 které	 obdržely	 hráčky	
cenu	v	podobě	obřího	melounu.	 Text: Michal souček, předseda volejbalového oddílu
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Letokruh – run 	 V	sobotu	20.	6.	2020	jsme	i	přes	ne-
přízeň	 počasí	 pro	 širokou	 veřejnost	
uskutečnili	v	Letovicích	akci	Letokruh	
–	run	2020.	Jednalo	se	o	týmový	běžec-
ký	závod	pro	skupiny	3–5ti	osob	s	min.	
jedním	dospělým.	Soutěžilo	se	celkem	
ve	 čtyřech	 kategoriích	 a	 trasa	 měřila	
3–6	km	po	zajímavých	místech	města	
Letovic	(cca	3	km	(6	stanoviš)	pro	ka-
tegorie	 tým	 s	 nejmladším	 dítětem	 do	
5-ti	let	a	s	nejmladším	dítětem	do	10-ti	
let	 a	 cca	 6	 km	 (8	 stanoviš)	 pro	 kate-	
gorie	s	nejmladším	dítětem	do	15-ti	let	
a	 dospělí).	 Kočárky	 a	 odrážedla	 pro	
malé	děti	byly	povoleny.
	 V	15	hodin	proběhl	hromadný	start	
celkem	 12	 týmů.	 Každý	 tým	 obdržel	
občerstvení	a	před	startem	mapu	s	vy-
značenými	 kontrolami	 (pořadí	 stano-
viš	 si	 určoval	 tým	 sám),	 kde	 museli	
všichni	 běžci	 plnit	 různé	 úkoly	 (např.	
skákání	 v	 pytli,	 vymyslet	 básničku,	
přejít	slack-line,	složit	puzzle	atd.).	
	 Celý	tým	se	musel	držet	pohromadě	Na startu

po	celé	délce	závodu,	v	cíli	museli	být	
všichni	 startující	 členové	 týmu	 a	 mít	
potvrzení	 ze	 všech	 kontrol	 a	 v	 cíli	 se	
měřil	čas	posledního	účastníka	z	týmu.	
Vyhlášení	výsledků	proběhlo	po	ukon-
čení	 závodu	 všemi	 účastníky	 a	 první		
tři	týmy	ve	všech	kategoriích	byly	od-
měněny	diplomy,	medailemi	a	věcnými	
cenami.
	 I	přes	vytrvalý	déš	proběhla	akce	ke	
spokojenosti	všech	účastníků	a	věříme,	
že	ji	za	rok	opět	zrealizujeme.
	 Letokruh	–	středisko	volného	času	je	
školské	zařízení	pro	volnočasové	akti-
vity	pro	všechny	věkové	i	sociální	sku-
piny,	poskytuje	mimoškolní	vzdělávání	
a	výchovu.	Nabízíme	pravidelné,	příle-
žitostné	i	spontánní	aktivity	nejrůzněj-
šího	zaměření	pro	děti,	mládež	a	dospě-
lé.	Zájmové	kurzy	a	kroužky,	semináře,	
výtvarné	 a	 řemeslné	 dílny,	 soutěže		
i	různorodé	akce,	tábory	a	pobyty.

Text: Mgr. Petra Pernicová
Foto: archiv Letokruh

	 Závody	se	nám	konečně	naplno	roz-
běhly	a	tak	naši	svěřenci	mohli	opět	stát	
na	startovní	čáře.	Dlouhá	závodní	pauza	
naštěstí	nebyla	na	nikom	znát.	Vynikají-
cí	formu	má	Vojta	Přikryl,	který	závodí	
mezi	žáky	a	letos	už	si	vylepšil	na	800	m	
osobní	rekord	o	10	sec.	až	na	2:16	min		
a	na	Mistrovství	Jihomoravského	Kraje	
v	 Břeclavi	 získal	 bronzovou	 medaili.	
Nyní	 je	cíl	do	září	dostat	se	na	hranici	
2:10	 min.	 Mezi	 žákyněmi	 na	 stejném	
mistrovství	startovala	i	Emma	Ryšávko-
vá	na	1	500	m	a	stejně	jako	v	hale,	tak		
i	tady	nenašla	přemožitelku	a	stala	se	tak	
mistryní	 Jihomoravského	 kraje.	 Mezi	
ženami	si	pak	osobní	rekord	na	3	000	m	
vylepšila	 Adriana	 Horňová	 a	 brala	 3.	
místo	v	čase	11:38	min.	Krajského	pře-
boru	 družstev	 přípravek	 se	 zúčastnilo		
i	naše	družstvo,	které	se	skládalo	z	8	ho-
lek	 a	 8	 kluků.	 Pro	 všechny	 naše	 malé	
závodníky	 to	 byly	 navíc	 první	 závody	
tohoto	 typu,	 ale	 nezalekli	 se,	 bojovali		
a	 hlavně	 to	 všechny	moc	bavilo.	Mist-
rovství	ČR	v	běhu	na	10	000	m,	které		
se	konalo	ve	Slavkově	u	Brna	se	zúčast-
nil	trenér	Jan	Kohut	a	v	horkém	počasí	
pak	získal	pro	Blanenskou	atletiku	pěk-

né	4.	místo.	Výbornou	formu	prokazuje		
i	Michal	Šeděnka,	který	za	14	dní	vyhrál	
2	závody	a	to	5	km	v	Ostravě	a	10	km		
v	Trutnově.	Vysokou	výkonnost	proka-
zuje	i	Ondra	Sekera,	který	na	Ostravsku	
sbírá	 medailová	 umístění	 v	 kategorii	
M40	a	pak	Franta	Dosoudil,	který	v	oko-
lí	 Zlínska	 momentálně	 nemá	 konku-	
renci	v	M50	a	 sbírá	 jedno	první	místo		
za	 druhým.	 Své	 první	 závody	 mají	 za	
sebou	 i	 triatlonisti	 v	 Jedovnicích.	 Na	
Jana	 Barboříka	 a	 Filipa	 Tlamku	 čeka-	
lo	 v	 chladném	 počasí	 400	 m	 plavání,		
16	km	horské	kolo	a	4	km	běh.	Oba	se		
s	tratí	poprali	dobře	a	Filip	dokonce	bral	
v	 závodě	 1.	 místo	 v	 juniorech.	 Honzu	
potom	čekal	jeho	první	triatlon	na	olym-
pijských	 tratích	 ve	 Žáru	 nad	 Sázavou	
1,5-40-10	a	tra	zvládl	za	2:27	hod.	Dal-	
ší	vrchol	sezóny	měl	Jan	Kohut	12.	7.	a	to	
Mistrovství	ČR	v	půlmaratonu,	kde	opět	
ukázal,	že	patří	do	té	nejužší	České	špič-
ky,	 když	 skončil	 nakonec	 těsně	 pod		
stupni	vítězů	na	4.	místě	v	čase	1:07:35	
hod.	Je	vidět,	že	atletika	Blansko	je	zá-
sluhou	našeho	oddílu	na	vysoké	úrovni		
a	že	patříme	mezi	krajskou	i	republiko-
vou	elitu.	 Foto: archiv Fénix sport Blansko

Máte děti, které mají rády pohyb a které baví sportovat?
Chcete je v tom podpořit?

Přivete	je	mezi	nás	do	atletického	oddílu	
FÉNIX SPORT BLANSKO, 

kde	se	jim	budou	věnovat	kvalifikovaní	trenéři,	
kteří	je	naučí	jak	správně	nejen	běhat,	ale	také	skákat,	házet....

Trénujeme	i	o	prázdninách.

www.fenixsport.cz


