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Jihlavsko

Jihlava brala zlato i zkušenosti
PACOV, JIHLAVA | Téměř stovka atletů z celé Vysočiny se v Pacově zúčastnila úvodního kola krajského přeboru družstev mladších žáků a žákyň. Plná čtvrtina z nich přitom bojovala o body v dresech Atletiky Jihlava.
„Kromě našich zkušených borců se zapojily také děti ze starší přípravky. Hlavně pro závodníky narozené v roce 2004
se jednalo o první opravdové atletické
závody. A hned první disciplína - běh na
60 metrů překážek - prokázala, že všichni jsou velice šikovní,“ pochvaloval si
jihlavský trenér Jiří Švec.
Dva jeho svěřenci se po skončení pětiboje mohli radovat z medailového umístění: Denisa Matějíčková vyhrála kategorii dívek a Mikuláš Střelec byl mezi
chlapci třetí.
„Výborného výkonu dosáhla i Martina Achcenitová, která vylepšila v hodu
kriketovým míčkem oddílový rekord
dívčích přípravek na skvělých 37,22 metru. A v průběžných celostátních tabulkách své kategorie se dostala na třetí místo,“ doplnil Švec.
Druhý díl přeboru mladších žáků a žákyň se uskuteční v sobotu 24. května v
Humpolci, přípravky si na stejném místě odbudou letošní premiéru už v neděli
18. května.
(rem)

Celkovou klasifikaci dívek ovládla Denisa Matějíčková (vlevo), která v úvodním běhu na 60 metrů překážek dosáhla
času 11,74 sekundy.
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INZERCE

Krahulík-MASOZÁVOD
Krahulčí, a.s.
Krahulčí 10, 588 56 Telč

Hledáme vhodnou kandidátku
na pozici:

účetní

Požadujeme:
- minimálně SŠ vzdělání
- velmi dobrá znalost práce na PC
- aktivní přístup, pečlivost
- znalost IFRS výhodou

Pro nejmladší účastníky byla soutěž hlavně sbíráním zkušeností. Kriketový
míček za okamžik pošle do vzdálenosti 23,77 metru Marie Plešingerová.

Nabízíme:
- perspektivní a zajímavé zaměstnání
- zázemí stabilní společnosti
- platové rozmezí 14 – 16tis. Kč
Strukturovaný životopis zasílejte do 31. 5. 2014
na adresu společnosti k rukám V. Dolákové
nebo na email: dolakova@krahulik.cz (tel. 567 145 127).

Na všechny účastníky žákovského přeboru čekaly hned tři běžecké disciplíny. Do cíle hladké šedesátky spěchal i Jakub Kaplánek (vpravo).

