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O víkendu 22. 9. a 23. 9. se ko-
nalo v Jablonci nad Nisou
Mistrovství âeské republiky Ïac-
tva. A jak tomu uÏ b˘vá, tak atleti
ASK Blansko nesmûli pfii této akci
chybût. I kdyÏ na‰e v˘prava byla
tentokrát skromná, odváÏí si ze sta-
dionu Stfielnice vynikající v˘sled-
ky. S vítûzstvím Pavly ·toudkové
se sice tak nûjak poãítalo, ale sami
jsme se pfiesvûdãili, Ïe i jasn˘ favo-
rit nemusí zvítûzit. Pavla to zvládla
na v˘bornou a obhájila loÀsk˘ titul
na 800m. K tomuto skvûlému umís-

tûní pfiidala v sobotním finále na
60m krásné sedmé místo. Druhá
medaile byla obrovské pfiekvapení
nejen pro nás, ale i pro v‰echny kdo
sledovali finálov˘ bûh na 300 m,
kde na‰e Veronika Jakusidisová
roãník 2005 zabûhla vynikající zá-
vod ve svém novém osobním re-
kordu 40.88. V napínavém bûhu
porazila i jasnou favoritku a jen
o jedinou setinu sekundy skonãila
na druhém místû. V˘born˘ bûh
pfiedvedla i na‰e ‰tafeta na 4 x 60
m. Teprve mlad‰í Ïákynû Natálie

Poláãková, Katefiina ·ebková,
Dominika Bezdíãková a Veronika
Jakusidisová  zabûhly svoje leto‰ní
maximum 32,01 a dûvãata ve stej-
ném sloÏení budou startovat i na
nadcházejícím Mistrovství Moravy
a Slezska v Blansku. V Jablonci by-
la je‰tû uzavfiena nominace na so-
botní mezistátní utkání ÏákÛ
v Maìarském Györu a za ná‰ klub
budou startovat Pavla ·toudková
a Veronika Jakusidisová. 

Text: Martin Bezdíãek
Foto: archiv ASK Blansko

Senzaãní úspûch v˘pravy ASK Blansko

Vyhlá‰ení - Jakusidisová, Poláãková,
Bezdíãková a ·ebková - ‰tafeta

Kontakt: e-mail hrebickova.hana@sksblansko.cz
tel. 607 902 452 (jen SMS)

Hledáme uklízeãku 
Pracovní náplÀ: • úklid administrativní budovy v Blansku

• ãásteãná kombinace s prací na recepci
• práce na pln˘ úvazek

PoÏadujeme: • trestní bezúhonnost
• fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B v˘hodou

Nabízíme: • hrubá mzda 14 000 Kã + prémie
• po roce prodlouÏení smlouvy na neurãito

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS !

V¯HODN¯ NÁKUP PRO VÁS: VYUÎIJTE V 1. MINUTù!!!
EXOTIKA + LYÎOVÁNÍ 2018 /19! V˘bûr a nabídka SLEV aÏ 40%
BALI* EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY* MEXIKO* OMÁN* 
PANAMA* SRILANKA* THAJSKO* VIETNAM* ZANZIBAR aj

LUXUSNÍ PLAVBY 2019/2020 – delegát i svoz, CK RIVIERA 
Jarní prázdniny: 12.-16. 2., Dolomity /CIVETTA, 7.400/5.400 Kã

doprava Blansko, Bosk., 4 x nocleh s HB, ski 168/130 Euro

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
AMERICATOURS*BLUE STYLE*âEDOK*EXIM*FIRO

FISCHER*NECKERMANN*NEV-DAMA


