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Velk˘ úspûch florbalistÛ FBK Atlas Blansko

Dûtská Porta ve Svitávce
O Svitávce se v poslední

dobû hodnû hovofií a právû
Svitávka byla místem, kde
tábornick˘ oddíl Stopa ze
Skalice nad Svitavou v sobo-
tu 16. 3. pofiádal soutûÏ pro
dûti s názvem Dûtská Porta.
Tato akce není jiÏ spoustû li-
dem neznámá, vÏdyÈ jsme se
se‰li jiÏ po tfiicáté druhé.
Ano, jsou to témûfi dvû gene-
race dûtí, které si na na‰í ak-
ci mohly zazpívat. 

SoutûÏilo se ve tfiech ka-
tegoriích: skupina do 12ti
let, 13-18 let a oddíly. Portu
bravurnû zvuãil Pavel ·atny
a skupiny uvádûli moderá-
tofii Olãa StaÀková a Jenda
Nádvorník.  V˘kony skupin
hodnotila pûtiãlenná porota.
Jako kaÏd˘ rok byl vyhlá-
‰en vítûz diváckého hlaso-
vání.  Pfiihlásilo se 12 sku-
pin a zde jsou v˘sledky:
Mlad‰í kategorie: 1. místo

Mladí florbalisté FBK Atlas
Blansko kategorie star‰í Ïáci mohou
slavit. JiÏ totiÏ pfied posledním kolem
ligy mají na své soupefie minimálnû
osmibodov˘ náskok, kter˘ si zajistili
na posledním probûhlém kole, kde
porazili Bulldogs Brno B - své rivaly. 

Hráãi tím pádem ovládli Pfiebor
Jihomoravského kraje star‰ích ÏákÛ
a dostali proto moÏnost pfiihlásit se
do nejvy‰‰í ligy, kterou jim jejich vûk 
umoÏÀuje hrát.

V pfií‰tím ãísle ListÛ regionÛ si
ãtenáfii mohou pfieãíst zajímav˘ roz-
hovor s trenérem mlad˘ch, úspû‰-
n˘ch florbalistÛ z Blanska. 

Text: David Poliak
Foto: Matûj Obr‰lík

≈UFÍCI A PRËATA, 2. místo ORION
a 3. místo BUDE NÁS VÍC. Star‰í kate-
gorie: 1. místo ≈UFÁCI, 2. místo KOLY
FAMILY a 3. místo  NOIRO. Oddíly: 1.
Místo MR≈OUSKOVÉ SKALICE, 2.
místo VATRA BOSKOVICE a 3. místo
SKOKANI JEDOVNICE. Cenu poroty
dostala kapela I’M VOICE. Divácké hla-
sování, kterého se zúãastnilo 188 lidí,
vyhráli MR≈OUSKOVÉ.

Za oddíl bych ráda podûkovala v‰em
sponzorÛm, bez kter˘ch by se tato nároãná
akce nemohla uskuteãnit a v‰em, ktefií jak-
koliv pomohli. Veãer se pro star‰í patnácti
let konal Country bál, na kterém hrála ka-
pela Trní Na vûtvi. Díky v‰em za úÏasnou
atmosféru a pfiíjemnû proÏit˘ sobotní den.

Text: Vûra Valnohová
Foto: Eva Jano‰ková, TK STOPA Skalice nad Svitavou

≈UFÍCI A PRËATA – 1. místo v mlad‰í kategorii


