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Îe se nechodí do ‰koly v sobotu? To
je sice pravda, ale kdo se pohyboval
v sobotu 29. bfiezna v okolí Z· v âer-
né Hofie, asi se divil. Bylo zde Ïivo. 

Ve ‰kolní tûlocviãnû probíhal slav-
nostní kfiest nového CD, které nese ná-
zev Zpívání mezi nebem a zemí.
Návrh obalu vytvofiil Ïák ‰koly Filip
Zachoval. Cédéãko je v pofiadí jiÏ tfie-
tím poãinem, první se kfitilo v roce
2007, druhé v roce 2011. Paní uãitelka
Kubelková nám prozradila, Ïe jejich
snem je vydání CD s vlastní tvor-
bou… tak se tfieba pfií‰tû doãkáme kfitu
právû tohoto vysnûného cédéãka.
VÏdyÈ uÏ na tom nejnovûj‰ím jsou dvû
písnû z vlastní tvorby. 

Kfiest byl spojen s bohat˘m kulturním
programem. Slovem provázela paní uãi-
telka Jana Kubelková, v‰e bylo zorgani-
zováno do posledního detailu a klapalo
jak na drátkách. Organizátofii se snaÏili
do programu zapojit co nejvíce dûtí, tan-

covalo se, zpívalo, na projekãním plátnû
se promítaly fotografie vystupujících.
Vystupovali nejen interpreti, ktefií se
pfiedstavili s písnûmi z CD, ale i mlad‰í
a star‰í ãlenové pûveckého sboru.
Vystoupil i taneãní klub Nely pod vede-
ním paní Nely Karavasilevové, která se
vûnuje dûtem fiadu let a s taneãním klu-
bem sklízí úspûchy nejen na oblastních
taneãních soutûÏích. 

Tfiemi kmotry byli pfii kfitu pan Jozef
Regec, starosta Ondfiej Mû‰Èan a fieditel
‰koly Vlastimil ·íbl. CD se ihned po
kfitu prodávala, znaãná ãást uÏ jich je
pryã. Kdo by ale mûl zájem, do vypro-
dání zásob ho mÛÏe sehnat pfiímo ve
‰kole. 

Celá akce byla povedená a v‰em se
líbila. Dûti kfiest zapily dûtsk˘m „‰am-
píãkem”, v‰ichni byli poho‰tûni chle-
bíãky a s krásn˘m záÏitkem se zveãera
ubírali domÛ.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Blansko a okolí

AMUNDSEN CUP 2014

1. JARNÍ HOME-RUN

V âERNÉ HO¤E K¤TILI 
NOVÉ CD

Dne 19. 3. 2014 se v Dûlnickém domû
v Blansku konal jiÏ 11. roãník tradiãní
barmanské soutûÏe AMUNDSEN CUP
2014. Zapojilo se celkem 25 soutûÏí-
cích. Dívky byly v pfievaze, pfiijelo 20
studentek a pouze 5 studentÛ. 

Úkolem pro mladé barmany bylo pfii-
pravit pût sklenic vlastního drinku bû-
hem ‰esti minut. Bylo vidût soustfiedûní
soutûÏících, snahu o co nejlep‰í prezen-
taci namíchan˘ch koktejlÛ. Na v‰e do-
hlíÏela odborná porota, která hodnotila
jakost, dojem a techniku pfiípravy. 

Uãitelé, ktefií své studenty na soutûÏ
pfiipravovali, je pod pódiem sledovali
a urãitû jim drÏeli palce, také podpora
od spoluÏákÛ byla velká. Panovala tam
úÏasná atmosféra. OceÀuji odvahu stu-
dentÛ postavit se pfied obecenstvo i po-
rotu a pfiedvádût své dovednosti, to 
nedokáÏe kaÏd˘.

SoutûÏní koktejly byly vystaveny pod
pódiem a náv‰tûvník si tak mohl zblízka
prohlédnout napfi. Perníkovou symfonii,
Boj s rÛÏí, Draãí oko, Levandulov˘ sen,
Blanensk˘ polibek a mnoho dal‰ích. Bylo
moÏné posedût v RETRO BARU, poslou-
chat pfiíjemnou hudbu a ochutnat míchan˘
nápoj za jednotnou cenu 50 Kã. 

A jak to dopadlo? Na 1. místû se umís-
tila Nikola ·krobová, na druhém místû
Ivana Vanûrková -  obû studentky z IS·

SLAVKOV. Na tfietím a ãtvrtém místû se
umístily studentky z Blanska Denisa ·ind-
lerová ze S· GASTRO a Tereza DaÀková
ze S· TEGA.   

Tû‰ím se na dal‰í roãník, ale je ‰koda,
Ïe tato akce neprobíhá o víkendu.
Náv‰tûvníkÛ bylo sice dost, ale urãitû by
jich tato zajímavá akce pfiilákala je‰tû více. 

Text a foto: Pavel Krupka

Kmotfii kfití nové CD.

Tereza DaÀková ze S· TEGA Blansko se
umístila na v˘borném 4. místû.

Z utkání Olympia Blansko – Blesk Jablonec.

Pfiípravn˘ turnaj v Praze ve dnech 28. -
30. 3. 2014 za úãasti extraligov˘ch t˘mÛ
byl pro mlad˘ t˘m Olympia Blansko tûÏ-
kou zkou‰kou pfiipravenosti. Ve skupinû
jsme se utkali s ostravsk˘mi Arrows
a praÏsk˘mi Eagles. Oba extraligové t˘-
my dokonale provûfiili pfiipravenost a psy-
chickou odolnost na‰ich mlad˘ch nadha-
zovaãÛ. V obou zápasech se v‰ak v˘raznû
projevila na‰e nezku‰enost, nadhazovaãi
pomûrnû slu‰nû bojovali s pálkafii, ner-
vózní v˘kon v defenzívû v‰ak pfiinesl
spoustu chyb a z toho pramenící bodov˘
zisk na‰ich soupefiÛ. Oba zápasy skonãily
v˘sledkem 1: 11 ve prospûch na‰ich sou-
pefiÛ. Tfietím soupefiem byl zku‰en˘ t˘m
Old Boys, kter˘ jsme nepustili k bodÛm
a vyhráli jsme 2:0. V zápase s Jabloncem
o páté místo jsme po kolapsu na‰ich star-
tujících nadhazovaãÛ prohrávali po první
smûnû 0:5 a z tohoto úderu jsme se nedo-
kázali vzpamatovat, koneãn˘ v˘sledek
byl 0:7 pro Jablonec. 

Na turnaj jsme pfiijeli s cílem vyzkou-
‰et v‰echny hráãe a zjistit, jaká je v˘-
konnost na‰eho mladého t˘mu po tvrdé

zimní pfiípravû. V˘sledky zápasÛ pro nás
nebyly vÛbec dÛleÏité a tomu také odpo-
vídaly sestavy v na‰ich zápasech, které
jsme nestále obmûÀovali. Z tohoto po-
hledu byl pro nás turnaj více neÏ pfiínos-
n˘. Zcela pfiesnû nám ukázal, na ãem
musíme pracovat, pokud chceme dosáh-
nout cílÛ, které jsme si pfied sezonou sta-
novili. Pfiinesl nám i pozitiva, která nás
motivují do dal‰í práce. 

Za jedinou vyloÏenû negativní vûc po-
vaÏuji zápas s Jabloncem. Jedná se o t˘m,
kter˘ je na‰ím soupefiem v soutûÏi a roz-
hodnû by se nemûlo stát, Ïe se vÛbec ne-
dokáÏeme prosadit proti jejich nadhazo-
vaãÛm. 

Z jednotliv˘ch v˘konÛ nás potû‰ily v˘-
kony nadhazovaãÛ Konvalinky a Kocmana,
ktefií potvrdili svoji v˘konnost, dále nás mi-
le potû‰il mladíãek Tomá‰ Jelínek, kter˘ se
ukázal v defenzívû ve velice slu‰ném svûtle.
Asi nejvût‰ím pfiekvapením pro nás byl v˘-
kon Jakuba Kostky, kter˘ se po mnohaleté
pauze vrátil na hfii‰tû a pfiedvedl velice na-
dûjné v˘kony. 

Text a foto: Marek Pomazal

najdete 
také na Dejte nám svÛj lajk.


