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Konstruktér

Projektový manager
IT technik - hardware
Plánovač výroby

Na základě zvyšující se poptávky po našich produktech a zejména z důvodu zahájení
výroby nových typů pokladních systémů a samoobslužných pokladen hledáme nové
kolegy na následující pozice:

ITAB Shop Concept CZ, a.s.
Chrudichromská 2364/19, Boskovice

Bližší informace o pracovních pozicích Vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 
516 805 851 nebo na e-mailové adrese: jana.kucerova@itab.com. 
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Basketbalisté BBK Blansko: dvě výhry, šest porážek
	 Před	 nucenou	 koronavirovou	
pauzou	 se	v	 sobotu	10.	 října	před-
stavili	 na	 palubovkách	 hned	 čtyři	
celky	 basketbalistů	 blanenského	
klubu	BBK.	
	 První	 turnaj	 této	 sezony	 odehrál	
celek	do	11	let	v	Brně	s	týmy	SAM	
BŠM	Brno	a	BK	Vlčata	Žár.	„Oba	
soupeři	hráli	rychlý	basketbal,	tresta-
li	 snadnými	koši	každou	naši	chybu		
a	měli	výrazně	lepší	střelbu.	Pro	náš	
tým	to	byly	úplně	první	„doopravdic-
ké“	zápasy	a	hrála	zde	roli	ještě	ner-
vozita.	 Do	 dalších	 utkání	 musíme	
zlepšit	uvolňování,	přihrávky,	střelbu	
a	celkový	přehled	na	hřišti.	Chválíme	
ale	za	nasazení	a	bojovnost	některých	
hráčů	 a	 věříme,	 že	 příště	 se	 přidají	
všichni,“	 zhodnotila	 turnaj	 trenérka	
Michaela	Tužilová.
	 Výsledky	 U11:	 BBK	 Blansko	 –	
SAM	 BŠM	 44:66,	 BBK	 Blansko	 –	
BK	 Vlčata	 Žár	 26:82.	 Body	 cel-
kem:	Šastný	25,	Rizner	20,	Kopecký	
15,	 Tesařová	 Sofie	 4,	 Buš,	 Klimeš		
a	 Vrtílek	 po	 2b.	 Jediným	 týmem,	
který	 dokázal	 oba	 zápasy	 vyhrát,		
byl	 celek	 U13.	 Ten	 si	 na	 domácí		
půdě	 dokázal	 hladce	 poradit	 se		
soupeřem	 z	 Třebíče.	 „Dařily	 se		
nám	 rychlé	 protiútoky,	 které	 jsou		

Tým BBK Blansko U15

při	 menší	 výšce	 hráčů	 naší	 hlavní	
zbraní.	I	přes	vysoké	výhry	ale	mu-
síme	zapracovat	na	lepším	zakonče-
ní,“	uvedl	blanenský	trenér	Antonín	
Zezula.
	 Výsledky	U13:	BBK	Blansko	–	TJ	
Třebíč	82:13,	BBK	Blansko	–	TJ	Tře-
bíč	89:12.	Body	celkem:	Zeman	38,	

Horák	29,	Zezula	18,	Kříž	D.	16,	Jir-
ků	 15,	 Popelka	 T.	 13,	 Němec	 12,	
Alexová,	Blažek	a	Kříž	S.	po	10.
	 Opačné	 pocity	 zažil	 tým	 do	 15	
let.	 Hráče	 BBK	 čekal	 v	 Litomyšli	
těžký	soupeř,	který	se	jen	kvůli	ko-
ronaviru	v	minulé	sezoně	nekvalifi-
koval	 do	 celostátní	 ligy.	 Domácí		

od	začátku	obou	utkání	dominovali	
na	 všech	 pozicích,	 především	 pod	
košem	 vládli	 jejich	 pivoti.	 I	 přes	
veškerou	 snahu	 se	 blanenští	 hráči	
vraceli	domů	s	těžkými	porážkami.
	 Výsledky	U15:	ADFORS	Basket	
Litomyšl	 –	 BBK	 Blansko	 139:25,	
ADFORS	 Basket	 Litomyšl	 –	 BBK	
Blansko	96:30.	Body	celkem:	Zou-
har	 16,	 Růžička	 12,	 Formánek	 7,	
Cápek	6,	Matuška	5,	Moll	3,	Koupý,	
Kraváček	a	Musil	po	2	b.
	 Nejvyrovnanější	 zápasy	 odehrál	
celek	 do	 19	 let,	 který	 zavítal	 na		
palubovku	 soupeřů	 z	 Tišnova.		
Zejména	první	utkání	bylo	drama-
tické	 prakticky	 až	 do	 samotné-	
ho	 konce.	 Blanenským	 hráčům	 se		
i	přes	velkou	bojovnost	nepodařilo	
zvítězit	 a	 jejich	 zklamání	 se	 pře-	
neslo	 do	 druhého	 zápasu.	 Domácí		
si	pohlídali	jeho	průběh	a	tentokrát	
vyhráli	o	18	bodů.
	 Výsledky	 U19:	 SKB	 Tišnov	 –	
BBK	Blansko	58:51,SKB	Tišnov	–	
BBK	Blansko	69:51.	Body	celkem:	
Malík	 22,	 Jargalsaikhan	 a	 Paul		
po	21,	Mungunbaatar	16,	 Jirků	10,	
Ježek	a	Rathouský	po	6.
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