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Veronika Jakusidisová na dráze.

Na právû skonãeném atletickém
Mistrovství âeské republiky ÏákÛ
v hale, které se konalo v Ostravské at-
letické hale 3. – 4. 3. 2018 obhájila
Pavla ·toudková loÀsk˘ titul na 800
m a to v novém rekordu mistrovství,
kter˘ se zastavil na hodnotû 2:11.79
min.  Na tomto mistrovství je‰tû star-
tovala Dominika Bezdíãková, pfii své
premiéfie na mistrovství zabûhla dva-
nácté místo v osobním rekordu
2:30.52 min. a Veronika Jakusidisová,

která bûÏela 300 m v ãase 43.11
a skonãila na tfiináctém místû. Obû 
atletky jsou velk˘m pfiíslibem do dal-
‰ích rokÛ, jelikoÏ v této kategorii 
budou je‰tû startovat pfií‰tí dva roky
Veronika a tfii roky Dominika. Pavla
pfií‰tí rok jiÏ pfiestupuje o kategorii v˘‰
a to do dorostenek, kde ji budeme 
drÏet pûsti, aby pfiedvádûla dal‰í skvû-
lé v˘kony jako v kategorii ÏákÛ.

Text: Martin Bezdíãek
Foto: archiv ASK Blansko

Po roce mistrovsk˘
titul do Blanska

≈ufáci.

V sobotu 3. 3. 2018 se uskuteãnil jiÏ 31. roãník
Dûtské porty. Po nûkolika letech se akce letos 
pfiestûhovala z Krhova zpût do sálu hospody ve
Skalici nad Svitavou. JiÏ tradiãnû tato akce pfiilá-
kala spoustu mlad˘ch hudebníkÛ i jejich rodiãÛ,
prarodiãÛ a znám˘ch. SoutûÏilo se ve tfiech kate-
goriích - oddíly, star‰í dûti a mlad‰í dûti. Mnozí
z úãinkujících bûhem sv˘ch vystoupení vystfiídali
vícero hudebních nástrojÛ, nûktefií pfiedstavili své
vlastní písnû, v‰ichni ale hráli a zpívali s velkou 
energií a chutí a porota tak nemûla snadné rozho-
dování. V závûru akce na v‰echny ãekala opravdo-
vá tfie‰niãka na dortu, kterou bylo vystoupení 
kapely Le Malér Trio.

V˘sledky 31. roãníku Dûtské PORTY:
Mlad‰í kategorie: 1. ≈ufáci, 2. Orion junior, 3.
Koli family
Star‰í kategorie: 1. I’m Voice, 2. Beru‰ky ze
Zu‰ky, 3. NELL
Oddíly: 1. STOPA Skalice, 2. Skokani Jedovnice,
3. VATRA Boskovice

Zvlá‰tní cenu poroty získala skupina Dvoudíln˘
e‰us. Divácké hlasování vyhrála VATRA Boskovice.

Dûkujeme v‰em úãinkujícím i pofiadatelÛm za
pfiíjemné odpoledne a tû‰íme se na dal‰í pokraão-
vání Dûtské porty v roce 2019.

Text: Olga StaÀková
Foto: Eva Jano‰ková

Dûtská PORTA – 31. roãník

Studenti pfiedvedli osobnû sestaven˘ elektromobil.

Mrazivého pfiedposledního únorového rána do
Masarykovy stfiední ‰koly Letovice zamífiily desítky ÏákÛ
stfiedních ‰kol Jihomoravského kraje na soutûÏní pfiehlíd-

vení e-motokáry, prezentace unikátního objektu Liko –
Noe, praxe z precizního zemûdûlství, energie oceánÛ aj.
Oborná porota v ãele s doc. Ing. Petrem Baxantem, PhD.,
z fakulty elektrotechnické VUT Brno mûla nelehk˘ úkol
stanovit pofiadí i pfies leckdy velmi vyrovnané v˘kony
v odli‰n˘ch tématech. 

Z prací, které odborná porota vyhodnotila jako nej-
pfiínosnûj‰í, bylo sestaveno reprezentaãní druÏstvo
Jihomoravského kraje, které postupuje do celostátního
finále. Vítûzné druÏstvo je sloÏeno z ÏákÛ stfiedních ‰kol
SP· Brno - PurkyÀova, S·IP Brno, IS· automobilní 
Brno - âichnova, S·DOS Moravsk˘ Krumlov a IS·
Slavkov u Brna.

Novinkou leto‰ního roãníku bylo pfiedávání putovního
poháru Enersol. Putovní pohár bude do pfií‰tí konference
v drÏení Stfiední prÛmyslové ‰koly Brno - PurkyÀova,
která pfiihlásila do soutûÏe nejvíce prací.

Text: Ing. Marek Chládek
Foto: Dominik Cypra

ku projektÛ s tématy obnoviteln˘ch zdrojÛ energií, úspor
energií a sniÏování emisí v dopravû. 

Nad konáním krajské konference Enersol 2018 pfie-
vzal osobní zá‰titu hejtman Jihomoravského kraje JUDr.
Bohumil ·imek. 

Enersol je mezinárodní platforma pro Ïáky stfiedních
odborn˘ch ‰kol, která se zamûfiuje na environmentální 
osvûtu zejména v oblasti obnoviteln˘ch zdrojÛ energií
a reflektuje potfiebu odborné orientace ÏákÛ zejména
technick˘ch oborÛ v této oblasti. 

Konferenci zahájili radní Jihomoravského kraje JUDr.
Jana Pejchalová a RNDr. Miroslav Kubásek, PhD., starosta
mûsta Letovice Vladimír Stejskal, vedoucí NSK z Národního
ústavu pro vzdûlávání Praha Ing. Jan Pe‰ka a pfiedseda Rady
partnerÛ Asociace Enersol Ing. Jifií Herodes.

Hlavními protagonisty soutûÏního dopoledne byli Ïá-
ci z deseti stfiedních ‰kol Jihomoravského kraje. V‰ichni
prezentující obhájili svou práci s odvahou a nasazením
napfi. v tématech aplikace svûtelného návûstidla, zhoto-

V Enersolu vítûzila elektromobilita


