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Ceny nejlep‰ímu fotbalistovi okresu Blansko ZdeÀku Traxlovi
pfiedala senátorka Jaromíra Vítková a pfiedseda v˘konného v˘bo-

ru Okresního fotbalového svazu Blansko Vladimír Krist˘n.

V pátek 12. ledna 2018, probûhlo v boskovickém zámeckém skleníku vy-
hlá‰ení 15. roãníku ankety „Fotbalista roku,” kterou pofiádá OFS Blansko, za
podpory celé fiady sponzorÛ. Ocenûn˘m vûnovaly vûcné ceny OFS Blansko,
pivovar âerná Hora, mûsto Boskovice a poji‰Èovna Ministerstva vnitra.

Ceny pfiedávali starostové a mís-
tostarostové Boskovic a Blanska,
starostové Rájeãka a Suchého, 
spoleãnû s b˘val˘mi i souãasn˘mi
fotbalov˘mi a funkcionáfisk˘mi 
osobnostmi.

Vyhla‰oval se nejlep‰í fotbalista
okresu, okresní jedenáctka, nejlep‰í
dorostenec, Ïák, hráã pfiípravky,
trenér a rozhodãí. Zpestfiením slav-
nostního veãera, bylo vystoupení
skupiny PruÏiny. Pfiítomní diváci
neskrblili potleskem pro ocenûné
a pfiispûli tak k hezké atmosféfie pá-
teãního veãera.
Více na www.listyregionu.cz zprá-
vy dne 31. ledna 2018.

Text: OS âUS Blansko
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Fotbalista roku 2017

Pro ná‰ provoz kovov˘roby v Bofiitovû u âerné Hory hledáme: 

Asistenta vedoucího obchodu
PoÏadujeme: V· technického smûru, aktivní znalost NJ nebo AJ, 

min. 5 let praxe v technickém prÛmyslu, nebo jako obchodní
zástupce, dobré organizaãní schopnosti, spolehlivost, 
samostatnost, pfiíjemné vystupování, dobré vyjadfiovací
schopnosti, aktivní fiidiã, fyzická zdatnost, nekufiák. 

NáplÀ práce: komunikace se zákazníky, organizace obchodu, 
fiízení sluÏebního vozidla. 

Nástupní plat: 30 000 Kã + dal‰í benefity. 
Po zapracování na pozici sluÏební vozidlo.

Manipulaãní dûlníky
PoÏadujeme: manuální zruãnost, spolehlivost, dobrou fyzickou kondici. 
NáplÀ práce: pfiíprava dílÛ ke zpracování, obsluha v˘robních zafiízení. 

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326 (areál ZD – b˘valá su‰ka), âerná Hora. 
Kontaktní osoba: pí. Monika NároÏná, e-mail: narozna@atomo.cz

V sobotu 20. 1. 2018 se usku-
teãnil na hale dal‰í v pofiadí II.,
z plánovan˘ch Ïupních turnajÛ
v nohejbale s názvem Adamovské
nohec 2018. 

Tentokrát se pfiihlásilo rekordních
12 druÏstev. Turnaj mûl opût, tak ja-
ko pfiedchozí, dost dobrou úroveÀ.

Sokol Adamov obsadil 6. místo.
Po celodenním boji si pohár za

první místo odneslo druÏstvo s ná-
zvem Labato ze Sokola Ivanovice,
následovalo je druÏstvo Pohoda a tfie-
tí místo obsadil Suchdol. Dûkuji
v‰em za úãast a pfiedvedenou hru.

Text: Miroslav Svûdínek
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Adamovské nohec 2018

Ve VídeÀské hale Ferry Dusika se
20. ledna 2018 konal atletick˘ mítink
ERIMA Athletics Meeting,  na kterém
Pavla ·toudková z ASK Blansko pfie-
konala halov˘ národní rekord v Ïáky-

ních na 1 500 m ãasem 4:39,66. Dosud
byla drÏitelkou Lada Brázdilová
4:41,8. Ta ho zabûhla v roce 1993. 

Text: Martin Bezdíãek
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Pavla ·toudková 
pfiekonala rekord


