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StaÀte se souãástí zku‰eného t˘mu ve stabilní a dynamicky 
se rozvíjející mezinárodní spoleãnosti se sídlem v Adamovû.

Spoleãnost Eden Europe hledá uchazeãe a uchazeãky na pozici

V pfiípadû zájmu o nabízenou pozici za‰lete Ïivotopis 
na e-mailovou adresu jana.divisova@eden-eu.com

Náplní práce je osobní zodpovûdnost za komunikaci a pfiíjem
objednávek od zákazníkÛ. Dále zadávání poptávek do informaã-
ního systému a koordinace ãinností s ostatními oddûleními
spoleãnosti.

Eden hledá posily

ADMINISTRÁTOR PRODEJE 
PRO NùMECKY MLUVÍCÍ ZÁKAZNÍKY

PoÏadujeme: Nûmãina slovem i písmem âasová flexibilita

Angliãtina slovem i písmem ¤idiãsk˘ prÛkaz sk. B

Znalost Microsoft Office

Nabízíme: Práci na HPP Dal‰í firemní benefity

Odpovídající fin. ohodnocení V˘borná dopravní dostupnost

Firemní stravování

Aktivní pfiístup k práci

Odolnost vÛãi stresu

Ochota pfiíleÏitostnû cestovat

Praxe vítána

Ze v‰ech úspûchÛ roku pfiipomene-
me ty nejvût‰í a to mistrovsk˘ titul
v dorostenkách Leony Mareãkové na
400 m z Jablonce nad Nisou, mistrov-
ské tituly v Ïákyních Pavly ·toudkové,
která vybojovala halov˘ mistrovsk˘ titul
na 800 m v Praze a pfiekonala 37 let star˘
rekord na této trati. Má i venkovní titul na
800 m a tfietí místo z mistrovství republiky
v pfiespolním bûhu na 2000 m a vítûzství
na 1500 m z Olympiády mládeÏe. Vyhrála
800 m na European Kids Athletics Games
a získala mnoho dal‰ích úspûchÛ vãetnû
reprezentace âeské republiky. 

V mlad‰ích Ïákyních získaly Adéla
Jáno‰íková, Veronika Jakusidisová
a Dominika Bezdíãková mistrovsk˘ titul
Moravy a Slezska v druÏstvech mlad‰ích
ÏákyÀ, kdyÏ k tomuto vítûzství pfiispûly
v hostujícím druÏstvu JAC Brno, Veronika
Jakusidisová má druhé místo z dálky a tfie-
tí na 60 m z European Kids Athletics
Games a tfietí místo z Olympiády mládeÏe
ve ‰tafetû na 4 x 60 m, jinak Veronika pat-
fií ve své kategorii k absolutní ‰piãce v âR
ve skoku vysokém. Dominika Bezdíãková
se pomalu stává s cyklistky atletkou a pfií-
slibem pro oddíl na stfiední tratû, kdyÏ 
v tabulkách pfiípravky ji patfií na 800 m na
dráze druhé místo. V hale pak první místo
na 300 m a skoku vysokém. Podafiilo se jí
obhájit prvenství v Brnûnském bûÏeckém
poháru v kategorii pfiípravek star‰ích.

Dafiilo se i na‰im druÏstvÛm mlad‰ích

V loÀském roce se opût uskuteãnilo sou-
stfiedûní ve Vysok˘ch Tatrách pro star‰í
ãleny na‰eho oddílu. O prázdninách
jsme pofiádali jiÏ pravideln˘ t˘denní at-
letick˘ tábor pro dûti. Ze závodÛ se po-
fiádal ‰tafetov˘ pohár a jedno kolo kraj-
ského pfieboru mlad‰ích ÏákÛ v druÏ-
stvech. 

V leto‰ním roce nás ãeká opût mnoho
závodÛ doma i v zahraniãí a budeme po-
fiádat 25. 4. 2018 âokoládovou tretru,
která je odnoÏí Zlaté tretry pro dûti do
11 let a jejíÏ finále se koná pfii tomto mí-
tinku, dále pofiádáme 26. 4. 2018 ·tafe-
tov˘ pohár pro základní ‰koly, 29. 4.
2018 Memoriál Vûry Bu‰ové - Gilkové,
10. 5. 2018 1. kolo mlad‰ího Ïactva
druÏstev a 30. 9. 2018 Mistrovství
Moravy a Slezska mlad‰ího Ïactva jed-
notlivcÛ coÏ je nejvy‰‰í závod pro tuto
kategorii. Ve‰keré závody se budou ko-
nat na sportovním ostrovû Ludvíka
DaÀka, kde se nachází atletick˘ stadion.
Doufáme, Ïe se v leto‰ním roce podafií
zlep‰it zázemí na‰eho oddílu na tomto
stadionu a opravy samotného vybavení
stadionu abychom mohli tyto v˘znamné
závody uspofiádat v dÛstojném prostfiedí,
jelikoÏ si myslíme, Ïe si to blanenská at-
letika jako královna sportu plnû zaslouÏí
za vzornou reprezentaci nejenom oddí-
lu, mûsta, kraje, ale i âeské republiky.

Text: Martin Bezdíãek, atletika ASK Blansko
Foto: archiv ASK Blansko

ÏákyÀ a ÏákÛ doplnûn˘ch o na‰e nejmen-
‰í z pfiípravek, ktefií pravidelnû sbírali
body v soutûÏi druÏstev Jihomoravského
kraje. I na‰e druÏstvo Ïen ve druhé lize
skupiny E posíleno o závodnice JACU
Brno se v této soutûÏi neztratilo. Velk˘
dík patfií v‰em, ktefií se pravidelnû zú-
ãastÀují nejrÛznûj‰ích závodÛ, aÈ je to

Okresní bûÏecká liga, Brnûnsk˘ bûÏec-
k˘ pohár, nebo nejrÛznûj‰í mítinky
a mistrovské závody po celé âeské 
republice. Blanenská atletika v dne‰ní
dobû má na 70 ãlenÛ, o které se trénin-
kovû stará pan Jifií O‰lej‰ek, Bohumil
Kazda, paní Stanislava Jandáková
a star‰í odchovanci ASK Blansko.

Letní soustfiedûní v Tatrách.

Rok atletÛ ASK Blansko 
Rok 2017 byl v podání atletÛ a atletek ASK Blansko nadmíru úspû‰n˘ a pestr˘, padalo mnoho osobních

v˘konÛ, titulÛ mistrÛ âeské republiky, Moravy a Slezska i ãesk˘ rekord, byla úspû‰ná i úãast na Olympiádû
mládeÏe v Brnû a nejvût‰ím Evropském mítinku mládeÏe European Kids Athletics Games. 


