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Bowling Blansko
Bûhem dubna se odehrály 2 turnaje – 6. 4.

2019 pravideln˘ BB dûtsk˘ a juniorsk˘ tur-
naj v moderní hernû Bowlingu Brno
(www.bowlingbrno.cz) a na téÏe hernû 13.
4. 2019 velmi dÛleÏit˘ turnaj Mistrovství re-
gionu JiÏní Morava – juniofii, ve kterém se
bojovalo o medaile, ale také o postup na ce-
lorepublikové finále, kam postoupí vÏdy tfii
nejlep‰í z dané kategorie. 

BB dûtsk˘ a juniorsk˘ turnaj 6. 4. 2019.
V kategorii 10 – 13 let, ve které bylo 17 hrá-
ãÛ, se za vynikajícím Alexem âoupkem 
umístil na druhém místû Adam Kopfiiva
a tfietí místo obsadil Jakub Stojanov. Dal‰í
blanen‰tí hráãi se umístili takto: 4. Jakub
HasoÀ, 8. Stanislav Kala (nováãek, jeho 
první turnaj), 11. Jan Hrazdíra a 12. Marek
·tûrba. V kategorii juniorÛ 14 – 18 let se
z vítûzství radovala Lucie Hrazdírová, kte-
rou tfietím místem doplnil Michal ·tûrba.

Hned za t˘den 13. 4. 2019 absolvovali 

juniofii v˘‰e zmínûn˘ turnaj Mistrovství re-
gionu JiÏní Morava – juniofii. Juniofii i juni-
orky byli rozdûleni do nûkolika vûkov˘ch
kategorií, ve kter˘ch se poprali o postup do
republikového finále (Pardubice). V kate-
gorii 10 – 12 let – Ïáci si postup díky 
vyrovnanosti her vybojoval Jakub
Stojanov. ·est˘ skonãil Jan Hrazdíra a 7.
Daniel Kopfiiva. V kategorii Juniofii 13 – 15
let prvních 6 míst obsadili hráãi z Bowlingu
Blansko. Do Pardubic postoupil z 1. místa
Jifií HasoÀ, 2. Jakub Sedláãek a 3. Adam
Kopfiiva (nejvy‰‰í nához v kategorii 222).
Dal‰í 3 místa obsadili Marek ·tûrba, Marek
Peterka a Patrik Vais. V kategorii Juniorky
13 – 15 let si postup z 1. místa vybojovala
Lucie Hrazdírová. V kategorii Dorostenci
16 – 18 let na závûreãn˘ turnaj postoupil
Michal ·tûrba.

V‰em, ktefií postoupili, velká gratulace
a hodnû ‰tûstí v dal‰ím boji. Ostatní mají
aspoÀ motivaci na pfií‰tí rok. A jako vÏdy, aÈ
to v‰em padá!!!

Text: Hrazdíra Petr
Foto: archiv klubu

Vítûzn˘ âeskomoravsk˘ pohár
Poslední víkend v bfieznu se v Praze

konala jedna z nejvût‰ích soutûÏí
druÏstev stolního hokeje - ‰prtce, âes-
komoravsk˘ pohár. V sobotu 30. 3.
probûhlo  základní kolo turnaje, které-
ho se úãastnilo 15 t˘mÛ z celé âR,
boskoviãtí byli zastoupeni dvûma
druÏstvy. V této konkurenci t˘m

„ONE” (Fiala, Kováfi, O‰lej‰ek,
Stloukal) podlehl, ale z páté pfiíãky
postoupil do finále t˘m „ZERO”
(David, Feruga, Procházka J.,
Procházka O., Vondál).

Prvních 5 t˘mÛ tak v nedûli 31. 3.
zmûfiily své síly, kde excelentním v˘ko-
nem porazili boskoviãtí v‰echny 4 kon-

kurenty, a tak se stali vítûzem âesko-
moravského poháru s moÏností úãastnit
se Mezinárodního turnaje WTHA, kte-
r˘ se bude konat pfií‰tí rok na podzim.
Pro boskovick˘ t˘m to je nejvût‰í 
úspûch na poli soutûÏí druÏstev.

Text: Jakub O‰lej‰ek
Foto: BHK IQ Boskovice

Vítûzn˘ t˘m

Medailisté turnaj Mistrovství regionu JiÏní Morava – juniofii
a trenér Jaroslav Uher

Spoleãnost ATOMO PROJEKT s.r.o. 
se sídlem v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326, 67921 âerná Hora
Kontakt: pí. Monika NároÏná, tel. 516 412 635, narozna@atomo.cz

• MANIPULAâNÍHO DùLNÍKA
NáplÀ práce: Pfiíprava dílÛ ke zpracování, obsluha v˘-
robních zafiízení (zauãíme).

PoÏadujeme: Manuální zruãnost, spolehlivost, ochotu
pracovat ve smûnném provozu, oprávnûní na VZV v˘hodou.

Nabízíme: Zajímavé a motivující finanãní ohodnocení,
pfiíspûvek na stravování.

MoÏné i jako letní brigáda pro studenty (DPP).

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* prodej balkonov˘ch rostlin v akãních cenách 
* projekce, realizace a údrÏba zahrad

* 26. 5. 2019 Dûtsk˘ den v arboretu

tel.: 737 475 290, 732 940 763


