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CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS !

DOVOLENÁ 2016 PRO KAÎDÉHO – 1. MINUTA  
EXOTIKA – vãasn˘ v˘bûr slev, dûti aÏ 0 Kã!

EGYPT, KANÁRY, KYPR od 11.290, EMIRÁTY od 18.990
ZANZIBAR od 24.590, THAJSKO od 27.900, 

PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM 

TIP: NA LYÎE – autem i busem z Blanska!   
Advent 28. 11. – Salzburg s prÛvodcem, Blansko

LAST MINUTE –NEJNIÎ·Í CENY od 300 CK

Anketa je vyhla‰ována v tûchto kategoriích:
1. Hlavní kategorie – SPORTO-

VEC OKRESU ZA ROK 2015
- sportovec bez rozdílu pohlaví, kte-

r˘ v roce 2015 dosáhl vûku 21 let, 
dosáhl mimofiádn˘ch sportovních ús-
pûchÛ v prÛbûhu roku 2015 a je ãle-
nem sportovního subjektu, jehoÏ sídlo
je na území daného okresu. V této 
kategorii bude ocenûno 10 sportovcÛ
s pofiadím a vítûz získá hlavní cenu
a titul SPORTOVEC OKRESU ZA
ROK 2015.

2. Kategorie SPORTOVNÍ TA-
LENT OKRESU ZA ROK 2015

- sportovec bez rozdílu pohlaví,
kter˘ v roce 2015 dosáhl vûku maxi-
málnû 20 let, dosáhl mimofiádn˘ch
sportovních úspûchÛ v prÛbûhu roku
2015 a je ãlenem sportovního sub-
jektu, jehoÏ sídlo je na území dané-
ho okresu. V této kategorii bude 
ocenûno 10 sportovcÛ bez pofiadí,
ale vítûz bude vyhlá‰en a získá hlav-
ní cenu a titul SPORTOVNÍ 
TALENT OKRESU ZA ROK 2015.

3. Kategorie SPORTOVEC S HAN-
DICAPEM

- vítûz nebo vítûzka této kategorie
získá titul NEJLEP·Í SPORTOVEC
S HANDICAPEM OKRESU ZA ROK
2015 (pfiípadnû mohou b˘t ocenûní
i dal‰í navrÏení handicapovaní spor-
tovci, ktefií budou v okresu navrÏeni).

4. Kategorie SPORTOVNÍ KO-
LEKTIV – SENIORSK¯ T¯M
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
(OKRESU) ZA ROK 2015

- sportovní kolektiv bez rozdílu
pohlaví, kategorie dospûlí (tzn. t˘m
byl zafiazen do seniorsk˘ch soutûÏí),
kter˘ dosáhl mimofiádn˘ch sportov-
ních úspûchÛ v prÛbûhu roku 2015
a je ãlenem/startuje za sportovní sub-
jekt, jehoÏ sídlo je na území daného

okresu. Budou vyhlá‰eny tfii kolekti-
vy bez pofiadí, ale vítûz získá hlavní
cenu a titul NEJLEP·Í SENIORSK¯
T¯M OKRESU ZA ROK 2015.

5. Kategorie SPORTOVNÍ KO-
LEKTIV – MLÁDEÎNICK¯ T¯M
OKRESU ZA ROK 2015

- sportovní kolektiv bez rozdílu po-
hlaví, kategorie mládeÏ (tzn. t˘m byl
zafiazen do mládeÏnick˘ch soutûÏí),
kter˘ dosáhl mimofiádn˘ch sportov-
ních úspûchÛ v prÛbûhu roku 2015
a je ãlenem/startuje za sportovní sub-
jekt, jehoÏ sídlo je na území daného
okresu. Budou vyhlá‰eny tfii kolektivy
bez pofiadí, ale vítûz získá hlavní cenu
a titul NEJLEP·Í MLÁDEÎNICK¯
T¯M OKRESU ZA ROK 2015.

6. Kategorie SPORTOVNÍ AK-
CE ROKU 2015

- v˘znamná sportovní akce, která
probûhla na území daného okresu
v roce 2015. Budou vyhlá‰eny tfii
sportovní akce bez pofiadí, z nichÏ
ale vítûz získá titul NEJLEP·Í
SPORTOVNÍ AKCE OKRESU ZA
ROK 2015.

7. Kategorie OSOBNOST OKRE-
SU V OBLASTI SPORTU v roce
2015

- v této kategorii budou ocenûny
osobnosti, které jsou celoÏivotnû
spjaty se sportovním prostfiedním na
území daného okresu. Cenu mÛÏe
získat sportovní reprezentant, trenér,
rozhodãí, pedagog, funkcionáfi, pfií-
padnû sportovec, kter˘ se narodil
v daném okresu a reprezentuje âR
a dan˘ okres sv˘mi sportovními ús-
pûchy …atd. KaÏd˘ z ocenûn˘ch zís-
ká speciální trofej odli‰nou od trofe-
jí ve v˘‰e uveden˘ch kategoriích.

8. Kategorie SPORTOVEC –
SYMPAËÁK (cena vefiejnosti).

âesk˘ pohár ÏákÛ v kolové

T˘m oddílu ÏákÛ MO Svitávka.

První kolo se hrálo v sobotu
v Chrastavû. Z celkovû zúãastnû-
n˘ch 11 t˘mÛ z celé âR vybojovali
hráãi Svitávky Adam s Martinem 4.
místo a Michal s Davidem 7. místo.

Po pfienocování na ubytovnû TJ
Lokomotiva Liberec pokraãoval
turnaj v nedûli druh˘m kolem.

V druhém kole pokraãovalo
v‰ech 11 t˘mÛ. Adam s Marti-
nem udrÏeli 4. místo a Michal
s Davidem se posunuli na 6.
místo.

Obû druÏstva podala dobré
v˘kony a sehrála se na dal‰í
kola âeského poháru.

Podpofiit hráãe Ïákovské ko-
lové mÛÏete ve ‰kolní tûloc-
viãnû Z· Svitávka v sobotu 28.
11. 2015 od 9 hod., kde se ode-
hraje 5. kolo âeského poháru.

Text: Milan Chlup, 
MO Cykloklub Svitávka

Foto: archiv Kolová Svitávka 

O víkendu 17. - 18. 10. 2015 se hráãi oddílu kolové „Mlékárna Ole‰nice
Cykloklub Svitávka” Adam Chlup, Martin Koneãn˘, Michal Musil a David Petr
úãastnili prvních dvou kol âeského poháru ÏákÛ v kolové.

Reality Pohoda
ul. 17. listopadu 13, BOSKOVICE
tel.: 733 713 239, 607 901 588
NOVÉ BYDLENÍ, TO JE POHODA!www.rkpohoda.cz

Byt OV 3+1 
o CP 120 m2

v Letovicích.
Cena 1 800 000 Kã
+ provize RK
Tel: 733 713 239

RD 2+kk po ãást. re-
konstr. v Kuniãkách
o CP 95 m2.
Cena 550 000 Kã 
+ provize RK
Tel: 733 713 239

Kiosek s obãerstve-
ním v rekr. oblasti
Such˘ vã. vybavení.
Cena 999 000 Kã 
+ provize RK.
Tel: 733 713 239

Byt OV 2+1 
o CP 77 m2

v Letovicích.
Cena 1 300 000 Kã
+ provize RK
Tel: 733 713 239


