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O víkendu 14. 7. a 15. 7. se ko-
nal v Jihoãeském Pacovû tradiãní
víceboj, u kterého nemohl chybût
atletick˘ oddíl ASK Blansko. Do
sobotního odpoledne nastoupila
dûvãata ASK ve sloÏení Ïákynû
Veronika Jakusidisová, Dominika
Bezdíãková,  Natálie Poláãková
a v Ïenách nás reprezentovala
Martina Hlaváãková a Martina
Mynáfiová. JiÏ po sobotním pro-
gramu, kter˘ se skládal s pfieká-
Ïek na 100 m, skoku vysokém,
kouli a bûhu u ÏákyÀ na 150

m a Ïen na 200 m, byly dûvãata
z ASK Blansko na pfiedních pfiíã-
kách, kdyÏ Veronika suverénnû
vedla Ïákynû a Martina Hlavá-
ãková v Ïenách byla na místû 
tfietím. Do nedûlního dopoledne
jsme nastupovali s optimismem
na vylep‰ení umístûní, kdyÏ ne-
dûlní program zaãal skokem da-
lek˘m a pokraãoval pfies o‰tûp aÏ
k populárnímu bûhu na 800 m.
Po ukonãení sedmiboje se mohla
na‰e dûvãata radovat ze tfiech
medailí a to díky prvnímu místu

Veroniky Jakusidisové a tfietímu
místu Dominiky Bezdíãkové
a Martiny Hlaváãkové, ale i dvû
dal‰í dûvãata zaznamenala kva-
litní v˘kony, kdyÏ Natálie
Poláãková skonãila na ãtvrtém
místû a Martina Mynáfiová na
místû pátém. Tímto na‰im dûv-
ãatÛm dûkujeme za pfiedvedené
v˘kony a vzornou reprezentaci
nejen klubu ale i mûsta.

Text: Martin Bezdíãek, 
atletika ASK Blansko

Foto: archiv ASK Blansko

Pacovské víceboje

Martina Hlaváãková, Natálie Poláãková, Veronika
Jakusidisová, Dominika Bezdíãková a Martina Mynáfiová

Îivé televizní pfienosy v praÏ-
ském Edenu z vystoupení cvi-
ãencÛ zase jednou pfiikovalo
k obrazovkám televizní diváky
napfiíã republikou. Radost z po-
hybu, nad‰ení cviãencÛ bylo
znát. Mûnící se obrazce, nároãné
sportovní prvky, orientace v pro-
storu, sehranost, to v‰e si vyÏa-
dovalo nároãnou pfiípravu.
Takovou regionální generálkou na
Prahu, byly tûlov˘chovné slav-
nosti konané 17. 6. 2018 ve
Vanovicích. Sokol se v této obci
tû‰í neb˘valé popularitû. Na hfii‰tû

za sokolovnou dorazily kromû
cviãencÛ také davy divákÛ. UÏ
samotn˘ úvodní ceremoniál byl
po doznûní státní hymny odmû-
nûn hfimotn˘m potleskem. Pfii té-
to pfiíleÏitosti byl naprosto za-
slouÏenû ocenûn nestor sokola
pan Franti‰ek Kubín. Sletové
skladby byly pfiedvedeny cviãen-
ci z Vanovic, Drválovic,
Pamûtic, Svitávky, Jevíãka,
Mûsteãka Trnávky, Bene‰ova,
Boskovic, Jedovnic a Ti‰nova.
V‰ech 12 skladeb bylo ãasto do-
provázeno spontánním potles-

kem. Ta ochota cviãencÛ a jejich
píle byla tedy nakonec zavr‰ena
v Praze na 16 v‰esokolském sle-
tu v ãervenci leto‰ního roku, 100
let od vzniku âeskoslovenska.
Pokud Vám z televizní obrazov-
ky mávala povûdomá tváfi, tak to
byla jistû, po skladbû Îenobraní,
nûkterá z cviãenek z obce
Bene‰ova. Nebo tfieba právû 
cviãenci z Vanovic, Drválovic
a Pamûtic, ktefií v Edenu vystfiih-
li sletovou skladbu Cirkus nabi-
tou energií.

Text a foto: Vladimír ·evãík

16. v‰esokolsk˘ slet 

Generálka na Prahu – tûlov˘chovné slavnosti 
ve Vanovicích

Rada Mûsta Letovice, Masarykovo nám. 210/19, Letovice
vyhla‰uje dle § 166 odst. 2 zákona ã. 561/2004 Sb., o pfied‰kolním, základním,
stfiedním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání (‰kolsk˘ zákon), v platném znûní,

KONKURZNÍ ¤ÍZENÍ
Na pozici: ¤editel/¤editelka Základní ‰koly Letovice,

pfiíspûvková organizace. 

PoÏadavky:  
• pfiedpoklady a odborná kvalifikace pro v˘kon ãinností fieditele ‰koly

podle zákona ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a o zmû-
nû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní 

• znalost ‰kolské problematiky a pfiedpisÛ 
• organizaãní a fiídící schopnosti 

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: 
• úfiednû ovûfiené kopie dokladÛ o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (di-

plom vãetnû vysvûdãení o státní závûreãné zkou‰ce, pfiípadnû 
doklady o dal‰ím vzdûlání/ maturitní vysvûdãení) 

• doklad o prÛbûhu zamûstnání a délce pedagogické praxe vãetnû pracov-
ního zafiazení (napfi. pracovní smlouvy, potvrzení zamûstnavatelÛ atd.)  

• strukturovan˘ profesní Ïivotopis  
• písemnou koncepci rozvoje ‰koly v rozsahu max. 5 normostran 
• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ) 
• originál, popfi. ovûfiená kopie lékafiského potvrzení o zpÛsobilosti k v˘-

konu pracovního místa fieditele (ne star‰í 3 mûsícÛ) 
• souhlas s nakládáním s poskytnut˘mi osobními údaji

Pfiedpokládan˘ nástup na pracovní místo fieditele/fieditelky: 1. 12. 2018
Obálku oznaãte slovy: „Konkurs-neotvírat”. 

Pfiihlá‰ky s uveden˘mi doklady doruãte: 
nejpozdûji do 31. srpna 2018, do 12. hodin,  na adresu:

Mûstsk˘ úfiad Letovice, Masarykovo nám. 210/19.


