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Fotbalisté darovali Charitě peníze na traktůrek

Sportovcům z Atletického a triatlonového oddílu Fénix 
sport Blansko se v nové sezóně daří

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 30. 5. 2021. | 1 Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku 

5590,-
Zahradní
sestava 
1 x stůl + 4 x křeslo

nyní polsTry v ceně

Stůl: ∅ 106 x 71 cm | Křeslo: 69 x 56 x 93 cm
Materiál: kov

100

kg

Pro plochy: 
do 1 800 m2

Výkon: 2,6 kW
Pracovní záběr: 
51 cm
Pojezd: ANO
Sběrný koš: 70 l
Motor: 4-takt OHV 
139 ccm

Sekačka   
benzinová 

51 HWXV 6in17890,-
Nůžky na trávu RASH 1236 LH
Akumulátor: Li-Ion 3,6 V / 1,5 Ah
Délka lišty na keře: 120 mm
Šířka lišty na trávu: 80 mm
Délka teleskopické tyče:
108–138 cm
Cena: 990,-
Plotostřih elektrický FZN 2305-E
Příkon: 500 W | Pracovní záběr: 41 cm | Délka čepele /
rozteč zubů max.: 46 cm/16 mm
Hmotnost: 2,75 kg
Cena: 899,- max.: 16 mm

Sestava ROSARIO1 | 1x stůl + 2x křeslo

Stůl: 59 x 59 x 43 cm | Křeslo: 89 x 60 x 59 cm
Materiál: lisovaný plast 

+

Také v hnědé barvě/hnědé polsTry

Palivo: plyn
Počet hořáků: 4
Boční hořák: ano
Grilovací plocha: 
64 x 38 cm
Zapalování: piezo
Teploměr 
Rozměry: 
133 x 98 x 51 cm 

Gril CHEEF

6490,-

Čistič vysokotlaký K 2
Příkon: 1 400 W
Průtok vody: 360 l/hod.
Tlak: max. 110 bar
Stříkací pistole s 4m vysokotlakou 
hadicí a držákem pistole
Vysokotlaký pracovní nástavec 
Rotační tryska

1990,-

2990,-
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Svěřenci Jana Kohuta
ky to bylo první MČR, takže určitě si 
zaslouží pochvalu za pěkné výkony.
 Zatím poslední Mistrovství České 
Republiky proběhlo 24. 4. ve Slovenské 
Skalici a to v běhu na dráze na 10 000 m. 
Zde předvedl skvělý běh Jan Kohut, 
když si vylepšil osobní rekord o 40 vte-
řin na 30:49 min. Nakonec, až do zá- 
věrečných metrů bojoval o medaili,  
která mu nakonec těsně unikla a skončil 
na 4. místě.

 Jsme velice rádi, že se našim závodní-
kům daří a věříme, že v průběhu sezóny 
svoje výkony ještě výrazně vylepšíme. 
Pokud Vás nebo Vaše děti baví tento 
sport, neváhejte a přidejte se k nám!  
Trénujeme děti od 5 let. Na letní prázd-
niny připravujeme i několik příměst-
ských sportovních táborů pod vedením 
zkušených trenérů. Fénix Sport Blansko 
je atletický a triatlonový oddíl zaměřují-
cí se hlavně na děti a mládež.

www.fenixsport.cz
Text: Jan Kohut

Foto: archiv Jana Kohuta 

 Novým traktůrkem budou v Chari-
tě Blansko udržovat rozsáhlou zahra-
du v terapeutických dílnách v Pěkné 
modré v Doubravici nad Svitavou. 
Šek v hodnotě 22 tisíc korun na něj 
daroval fotbalový klub 
Celtic z Újezdu u Bos-
kovic. Peníze klub vě-
noval z prodeje kalen-
dáře místních fotbalistů 
v kyjovských krojích fo- 
cených na zajímavých 
místech po celém regio-
nu a výtěžku benefiční-
ho zápasu a štědrodenní 
polévky. „Obdobnou cha- 
ritní akci děláme každý 

rok, je pro nás důležité pomáhat v na-
šem regionu,“ říká šéf Celticu Honza 
Fiala.
 Děkujeme!      Text: Vladěna Jarůšková

Foto: archiv Charita Blansko

 Začátkem března se v Ostravské atle-
tické hale konal národní dorostenecký 
šampionát, kde nás reprezentovala Emma 
Ryšávková na trati 3 000 m. Po výborném 
běhu, ve kterém si zaběhla osobní rekord 
11:39 min., brala pěkné 8. místo.
 V dubnu nás potom čekali hned 3  
mistrovské závody. Tím prvním bylo 
MČR v půlmaratonu, které se konalo  
v Ostřešanech u Pardubic. Zde startoval 
Jan Kohut, který měl i medailové ambi-
ce. Bohužel ve druhé polovině závodu, 
kde stále běžel ve skupince v boji o me-
daile, ho postihly křeče do břicha a mu-

sel přejít i do chůze. Závod ale nevzdal  
a nakonec i přes tyto problémy doběhl 
na 6. místě.
 Hned další den jsme se přesunuli na 
MČR žáků v krosu do Tábora. I zde 
jsme vybojovali TOP 10 a to zásluhou 
Vojty Přikryla, který byl mezi staršími 
žáky na trati 3 000 m na výborném 9. 
místě v čase 11:06 min. Ve stejném bě- 
hu doběhl Ondra Brosch na 25. místě,  
v čase 11:34 min. Mezi mladšími žá- 
ky potom startoval Vojta Korgo na tra- 
ti 2 000 m doběhl na 53. místě v čase 
8:44 min. Pro všechny 3 tyto závodní- 


