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Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestfiebí

Ve ‰kolním roce 2017/2018 nabízíme studium
v ‰estiletém oboru (pro Ïáky ze 7. tfiíd Z·)
a ãtyfiletém oboru (pro Ïáky z 9. tfiíd Z·).

Tel.: 516 432 181, 603 588 369, www.gymnaziumrajec.cz
e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz

Den otevfien˘ch dvefií bude 
v pátek 27. ledna 2017 od 8.30 do 16.30 hodin.

V nedûli 20. 11. 2016 se uskuteãnilo
v Letovicích druhé kolo jihomoravské-
ho pfieboru v barevném minivolejbale.
A nechybûlo v nûm mezi 80 t˘my z celé
jiÏní Moravy, pod vedením trenérÛ Sa‰i
Pospelova, Natálky Souãkové a Michala
Souãka, ani pût trojic z volejbalového
oddílu ASK Blansko.

V zelené kategorii dosáhla ve vyrovna-
n˘ch zápasech na svoje první leto‰ní vítûz-
ství nejmlad‰í trojice v sestavû Natálie
Jefiábková, Denisa Skfiipská a Naìa
Pospelova. Celkovû to staãilo ve svojí v˘-
konnostní skupinû na 6. místo.

V modré kategorii t˘m nováãkÛ, ve slo-
Ïení Eli‰ka ·vábová, Jana Králová
a Oksana Zorivãak, poprvé v mistrovském

turnaji této kategorie, skonãil také s bilan-
cí jednoho vítûzství na pûkném 6. místo.

Ve 4. v˘konnostní skupinû jsme mûli
dvojnásobné zastoupení, takÏe zde do‰lo
i na bratrovraÏedn˘ nebo spí‰e kamarád-
skovraÏedn˘ souboj mezi blanensk˘mi
hráãkami. S celkovou bilancí dvou v˘her
a ãtyfi poráÏek skonãila v turnaji na pûkném
5. místû trojice ve sloÏení Katka Va‰íãková,
Kája Seìová a Steffanie Matalová. Lépe se
vedlo trojici Tea Holubová, Jana Stehlíková
a zaskakující Julie Koufiilová, která s jedi-
nou poráÏkou a pûti v˘hrami skonãila na
v˘borném 2. místû tabulky a jen tûsnû ne-
postoupila do vy‰‰í skupiny.

V nejvy‰‰í v˘konnostní skupinû jsme mû-
li také svoje zastoupení. Proti favorizovan˘m

t˘mÛm z Brna, Letovic, Bfieclavi a Znojma se
postavilo druÏstvo ve sloÏení Julie Koufiilová,
Tom Novotn˘, Adam Prudík a Matûj Souãek.
A velk˘ch soupefiÛ se vÛbec nezaleklo a proti
velk˘m favoritÛm celé soutûÏe sehrálo velice
vyrovnané zápasy, kdyÏ dvakrát podlehli
pouze o jedin˘ bod a jednou o body dva. Aty-
to kvalitní v˘kony jim vynesly nakonec cel-
kové vynikající 5. místo v turnaji.

Pfied vánoãní pauzou v soutûÏi nás ãeká
je‰tû turnaj v Blansku 21.12, a poté jiÏ dal‰í
turnaje v Bfieclavi 8. 1. 2017 a v Jedovnicích
29. 1. 2017, kam srdeãnû zveme v‰echny
rodiãe, spoluÏáky a fanou‰ky.

Text: Michal Souãek, 
pfiedseda volejbalového oddílu ASK Blansko
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CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS !

! LÉTO 2017– slevy aÏ 30% 
nebo 2 dûti ZDARMA !

VESELÉ VÁNOCE A PF 2017
Dûkujeme za Va‰i dÛvûru

LAST MINUTE –NEJNIÎ·Í CENY od 340 CK


