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Juniorky TJ Minervy
Boskovice nejlep‰í
v kraji
Tyco Electronics Czech je souãástí spoleãnosti
TE Connectivity, která je nejvût‰ím svûtov˘m v˘robcem a dodavatelem kabelové a konektorové
techniky. Ná‰ moderní závod se sídlem v Kuﬁimi
(okr. Brno venkov, 10 km severnû od Brna) je
sv˘m v˘robním programem zamûﬁen˘ na kabelovou a konektorovou techniku pro automobilov˘
prÛmysl (VW, Mercedes, Opel, MBW). Souãasn˘
poãet zamûstnancÛ je více neÏ 2000.

Parta volejbalistek TJ Minervy Boskovice opût kralovala v krajském pﬁeboru, tentokrát v kategorii juniorek.
Povedlo se jim zvítûzit v témûﬁ totoÏné sestavû jako v sezonû 2010/2011 v kategorii ÏákyÀ a o rok pozdûji v kategorii kadetek.

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME
NOVÉ ZAMùSTNANCE
• OPERÁTOR •
• SE¤IZOVAâ LISOVNY PLASTÒ •
• NÁSTROJA¤ LISOVNY PLASTÒ •
Nabízíme
• dobré finanãní ohodnocení
• ãtvrtletní v˘konnostní bonus
• 13. plat
• pﬁíspûvek zamûstnavatele na závodní stravování
• perspektivní a stabilní zamûstnání v prosperující
spoleãnosti
• práce v ãistém a pﬁíjemném prostﬁedí moderního
závodu
• t˘den dovolené navíc
• autobusové nádraÏí pﬁímo pﬁed závodem s velmi
dobr˘m spojením
Kontaktujte personální oddûlení:
Tyco Electronics Czech s.r.o.
Personální oddûlení
K AMP 1293, 664 34 Kuﬁim
Tel.: 541 165 541
e-mail: nabor@te.com
www.tycoelectronics.cz
roãník III

ãíslo 4

kvûten 2014

Hráãky Boskovic, kleãící zleva V. O‰lej‰ková, T. Pﬁibylová, M. Hrdá, Z.
ZrÛstková, N. âervinková; sedící zleva P. Palbuchtová, N. Kraváãková, J. Ry‰avá
a K. Marková se sv˘mi belgick˘mi soupeﬁkami (v modrém) a obûma trenéry.
Foto: archiv M. Meluzína

Základem tûchto úspûchÛ se stala v˘borná parta kamarádek kolem kapitánky Zuzky ZrÛstkové tvoﬁené z vût‰í ãásti jedním roãníkem základní ‰koly a
postupnû doplÀované pﬁi pﬁestupu do
kategorie kadetek o mlad‰í juniorky.
Tak se podaﬁilo dát dohromady opravdov˘ t˘m, kter˘ je nezbytn˘ pro t˘mov˘ sport, jak˘m volejbal bezesporu je.
Cel˘ t˘m zdobí zejména bojovnost a
obûtavost pﬁi hﬁe v poli, ãímÏ nahrazuje
nev˘hodu men‰ího vzrÛstu pﬁi obranû
a útoku na síti. Dal‰ím plusem je, Ïe
v‰echny hráãky ovládají volejbalovou
techniku jak pﬁi útoku, tak pﬁi obranû.
V loÀské sezonû 2012/2013 si holky
mohly vyzkou‰et i atmosféru a kvalitu
ligov˘ch zápasÛ v kategorii juniorek.
Tam se nedaﬁilo podle pﬁedstav, zejména díky v˘‰kovému handicapu, a tak po
neúspûchu v baráÏi o udrÏení v lize se
opût t˘m pﬁedstavil v leto‰ní sezonû
v krajském pﬁeboru.
Tady hráãky dokázaly zúroãit zku‰enosti z vy‰‰í soutûÏe a vyhrály s respekt
budícím rozdílem 23 bodÛ pﬁed druh˘m VK Královo Pole.
Velké podûkování za fantastickou se-

zonu a v˘bornou práci v zápasech i na
trénincích patﬁí kapitánce a nahrávaãce
Zuzanû ZrÛstkové, smeãaﬁkám Vendule
Novákové, Denise Prchalové, Nele âervinkové, Tereze Pﬁibylové, Martinû
Hrdé, univerzálce Julii Ry‰avé, blokaﬁkám Nicol Kraváãkové, Vûﬁe O‰lej‰kové
a Kamile Markové. Dále patﬁí dík i kadetkám Nikole Halamáskové, Lence
Kratochvílové a Lucii Hanouskové za
pomoc v nûkter˘ch zápasech.
Zakonãením úspû‰né sezony se pro
v‰echny hráãky stal zájezd do partnerského mûsta Boskovic Frasnes-LezAnvaing, kde absolvovaly dvû pﬁátelská utkání s hráãkami místního klubu.
V pﬁátelské, a díky na‰im fanou‰kÛm
z ﬁad fotbalistÛ a hudebníkÛ, i bouﬁlivé atmosféﬁe se spravedlivû rozdûlily
o body.
Na závûr bych chtûl v‰em hráãkám
i sobû, co by py‰nému trenérovi, popﬁát
hodnû zdraví a úspûchÛ do dal‰í sezony, a i kdyÏ bude sestava ochuzena
o hráãky, které uÏ kvÛli vûku nemohou
startovat za juniorky, vûﬁím, Ïe se opût
popereme o ty nejvy‰‰í pﬁíãky.
Michal Meluzín

Dal‰í zprávy
najdete na
www.listyregionu.cz
www.listyregionu.cz

