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VáÏení ãtenáfii, po del‰í dobû se oz˘vám
s dal‰ím úspûchem blanensk˘ch florballis-
tÛ, tentokrát star‰ích ÏákÛ. Tuto kategorii
trénuje novû pan David Poliak. V nedûli
21. fiíjna probûhl ve Slavkovû turnaj na‰ich
borcÛ s t˘mem Hornets Brno a taktéÏ 
brnûnsk˘mi Buldogs B. Atlas je posílen
o tfii hráãe z letovického TJ Sokol, ktefií
jsou zde na hostování. Jedná se o Davida
Zemánka, Filipa Mazaãe a Joná‰e Pfiibyla.
Dále byl v sestavû brankafi Jan Opletal, Jan
Kobylka, Vojtûch Navrátil, Ondfiej
Navrátil, Joná‰ Franc, Jakub Muller, Adam
Kovafiík, ·tûpán Tatar a Vojtûch Polách.
První utkání s jiÏ zmiÀovan˘mi Hornets
Brno hladce na‰i svûfienci dokázali vyhrát
4:0. Druhé utkání bylo ov‰em o dost tûÏ‰í.
Buldogs je znám svou hrou na hranici Fair
play. Ov‰em svûfienci pana Poliaka na své

hfie od minulé sezony dost zapracovali
a i pfies vysoké tempo, sporn˘ch rozhodnu-
tí sudích, dokázali zvítûzit 6:4. KdyÏ si to-
tiÏ pfiedstavíme velikou hráãskou základnu
mûsta Brna, tak je jisté, Ïe ná‰ Atlas mÛÏe
vybírat z nesrovnatelnû men‰ího poãtu hrá-
ãÛ. Proto tento i dal‰í Ûspûch jsou hodné
obdivu. Dá se totiÏ fiíci bez nadsázky, Ïe
jde o boj Davida s Goliá‰em. Na‰i sportov-
ci jdou do zápasu s nad‰ením, nasazením
a vÏdy s v˘bornou náladou. Dík za tento
v˘znamn˘ uspûch patfií bezesporu trenéro-
vi, kter˘ do kouãování davá srdce, cit pro
hru a nemalé florballové zku‰enosti. A co
je také velice podstatné, svÛj voln˘ ãas. Za
tento úspûch nezb˘vá neÏ podûkovat a ce-
l˘ blanensk˘ Atlas se tû‰í na dal‰í.

Text: PaNa
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I pfies de‰tivé poãasí sobotního odpoledne
27. fiíjna 2018 se se‰lo nûkolik desítek skalic-
k˘ch obãanÛ na zahradû místní základní a
matefiské ‰koly, aby spolu s jejími dûtmi a peda-
gogy zasadili památeãní lípu u pfiíleÏitosti stého
v˘roãí zaloÏení âeskoslovenské republiky.

Spoleãnû si tak pfiipomnûli své kofieny
a mohli napfiíã generacemi sdílet sváteãní
chvíle a náladu. ·koláci i „‰kolkáãci” potû‰i-

li pfiítomné krátk˘m programem a ke kofie-
nÛm stromu zasadili také obrázky a vzkazy
pro lípu i pro budoucí generace.

Na toto odpoledne si v‰ichni zúãastnûní 
uchovají krásnou vzpomínku a budou jistû
s láskou sledovat, jak skalick˘ Strom svobo-
dy v péãi dûtí roste a prospívá.
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Atlas Blansko Ve Skalici nad
Svitavou sázeli lipku

Rady trenéra pfied nastoupením do hry

Sázení památeãní lípy


