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Aerobic team Orel
Blansko dovezl zlato
z celorepublikového

mistrovství
Dûvãata z blanenského aerobiko-

vého t˘mu se mohou py‰nit titulem
mistryÀ âeské republiky, kter˘ letos
obhájily v Praze na soutûÏi âesko se
h˘be od asociace fisaf.cz.

Pod vedením trenérek Markéty
Koláfiové a Adély Bláhové se
Aerobic team Orel Blansko vûnuje
pfiedev‰ím aerobic show a step ae-
robicu. Letos v Aerobic show závo-
dila dûvãata v kategoriích 8-10let,
11-14let a 15 a více let. Jezdila na
rÛzné typy soutûÏí po celé âeské
republice, kde sbírala medailové 
umístûní. NejdÛleÏitûj‰ím závodem
jejich sezony byl v‰ak právû tenhle.

Na finalové kolo, které se konalo
v pátek, 7. ãervna 2019 v Praze se 
postupovalo z mûst z rÛzn˘ch koutÛ
na‰í republiky. Dûvãata se vydala na
postupové kolo do jednoho z mûst,
a to do blízkého Brna. 

Zde nejmlad‰í dûvãata se sesta-
vou „LoupeÏníci z pohádek” po-
stoupila ze 3.místa. Star‰í dûvãata
se sestavou „Volejte linku 155!” 

postupovala také ze 3.místa a nejstar-
‰í dûvãata se sestavou „Limonádov˘
Joe” postoupila z 1. místa. Tahle 
umístûní jim pomohla k postupu na
jiÏ zmínûné velké celorepublikové fi-
nále. 

Na finálovém kole se v kaÏdé ka-
tegorii pfiedvedly nejlep‰í vybrané
t˘my a konkurence byla opravdu
veliká. „LoupeÏníci z pohádek” si
vybojovali krásné 4.místo z 21 t˘-
mÛ. „Limonádov˘ Joe” si vybojo-
val bronzovou medaili. A sestava
„Volejte linku 155!” pod vedením
Adély Bláhové zaujala porotu nato-
lik, Ïe porazila 17 t˘mÛ a odvezla
si titul mistryÀ âeské republiky. 

Pro v‰echna dûvãata to bylo
krásné zakonãení závodní sezony
a po prázdninách budou trénovat
nové sestavy, se kter˘mi budou zá-
vodit a snaÏit se, aby jejich sezona
byla alespoÀ tak úspû‰ná, jako ta
leto‰ní.
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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

• Manipulaãního dûlníka VZV
NáplÀ práce: • pfiíprava dílÛ ke zpracování, manipulace

s díly pomocí VZV
• základní údrÏba a vedení evidence VZV

PoÏadujeme: • schopnost obsluhovat VZV

• manuální zruãnost a spolehlivost

Nabízíme: • zajímavé a motivující finanãní ohodnocení 

• pfiíspûvek na stravování


