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Bc. Simona Neãasová z Krhova (Skalice nad Svitavou) vy-
dala v polovinû dubna svoji prvotinu. Kniha vy‰la v naklada-
telství Na‰e vojsko – kniÏní distribuce s.r.o. a má název Slza
touhy.  Je to dívãí román pojednávající o dívce, která právû na-
stupuje do svého prvního zamûstnání jako zdravotní sestra.
Její nejvût‰í oporou, krom nesmírné lásky k jejímu koni, je je-
jí kamarádka, se kterou mají jeden jedin˘ spoleãn˘ sen – zalo-
Ïit chov koní. Celá situace se komplikuje utajen˘m prodejem
konû rodiãi za jejími zády. Dívka neváhá a ihned se pou‰tí do
hledání. Aby toho nebylo málo, bezhlavû se zamiluje do léka-
fie z oddûlení, kter˘ posléze poÏádá o ruku svoji dlouholetou
pfiítelkyni. Osudovou rádkyní je pro ni umírající stafienka.

Koho pfiíbûh zaujal, mÛÏe si knihu koupit. Je volnû pro-
dejná v knihkupectvích. Text: RePo. Foto: archiv autorky

Pfiedstavení nové knihy

Pfiebal knihy

Ve dnech 28. - 29. dubna se konalo na
Bowland centru v Olomouci Mistrovství
âeské republiky juniorÛ, kterého se 
zúãastnilo 87 hráãÛ. ·ampionát byl tra-
diãnû rozloÏen do dvou hracích dnÛ
podle vûkov˘ch kategorií. V sobotu o
unikátní medaile bojovaly star‰í vûkové
kategorie 13 – 15 let a 16 – 18 let, v ne-
dûli kategorie do 9 let a 10 – 12 let.

Po vítûzství na pfieboru Moravy se
do republikového finále probojovala
Lucie Hrazdírová z Bowlingu Blansko,
která v kategorii 13 – 15 let obsadila 3.
místo. Po dvouleté pauze, kdy se to 
podafiilo úspû‰nému blanenskému
bowlingovému hráãi Du‰anu Puklovi
v kategorii 16 – 18 let, je to dal‰í vel-
k˘ úspûch blanenského juniorského
bowlingu.

O prázdninách se uskuteãní, jako jiÏ
po nûkolikáté, prázdninov˘ pfiímûstsk˘
bowlingov˘ kemp. Letos budou kempy
dva, jeden t˘den pro zaãáteãníky od 13.
do 17. 8., druh˘ pro dûti z krouÏku, kte-
ré se uÏ bowlingu vûnují. Zájemci
o bowlingov˘ kemp pro zaãáteãníky
mohou získat informace a kontakt na
trenérku na recepci Bowlingového cent-
ra v druhé polovinû kvûtna.

Text: Bára Holánová, trenérka
Foto: Petr Hrazdíra

Úspûch Lucie Hrazdírové
na Mistrovství âeské 
republiky v bowlingu

Lucie Hrazdírová je v˘borná hráãka
nejen bowlingu ale i softballu

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

Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o.p.s.  vyhla‰uje
druhé kolo pfiijímacího fiízení do oborÛ:

- ‰estilet˘ studijní obor pro Ïáky ze 7. tfiíd
- ãtyfilet˘ studijní obor pro Ïáky z 9. tfiíd

Kontakt: 
tel.: 603 588 369, e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz

www.gymnaziumrajec.cz   www.facebook.com/gymrajec/


