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Na běžkách jsem stála poprvé, takže 
každý druhý krok končil pádem. Pak mi 
trochu poradila paní učitelka, takže jsem 
padala už jen každý čtvrtý krok. Pro mě 
to byl obrovský pokrok. brusle mi zase 
byly malé, tak jsem si je v půjčovně vymě-
nila. Nebyly však nabroušené, takže jsem 
se sotva hýbala. vypadala jsem, že stojím 
na bruslích poprvé, dali mě do kurzu 
pro začátečníky. Trénovala jsem pouze 
základní pohyby a vím, že příště si vezmu 
vlastní brusle. Na curlingu jsme si dlouho 
čistili boty, pak přišly instrukce, jak se hra 
hraje. Samotná hra mi moc nešla, skoro 
vždy jsem skončila na zemi. curling asi 
nebude můj sport! Při předávání me-
dailí si každá škola měla vybrat své čtyři 
zástupce, kteří vyšli na podium a o své 
škole řekli pár slov. vypadali jsme jako 
sportovní škola. výlet se mi moc líbil.

Markéta Suchyňová, 6. třída

Jsem ráda, že jsem se do Prahy mohla podí-
vat a vyzkoušet si olympijské sporty. Prožili 
jsme úžasnou olympijskou atmosféru, kte-
rá panovala na letné během celého dne.

Lucie Hošková, 9. třída

Za okny se nám místo sněhu zelená, 
takže si všichni tenisti pomalu začína-
jí chystat své „nádobíčko“. Než se však 
pustíme do „práce“, řekněme si co nás 
letos vlastně čeká. Minulá sezóna byla 
úspěšná, družstvo dospělých hrálo na 
špičce soutěže, turnaj hráčů krajského 
přeboru se také podařil, takže máme 
letos na co navazovat. Družstvo bude 
hrát krajskou soutěž iii. třídy, kde 
v  květnu a červnu postupně změří 
síly s  těmito kluby: Sokol letovice, 
Sk Jundrov brno A, Sokol brno 
Žabovřesky b, Tatra brno kohou-
tovice, Tk brno – chrlice b, bTk 
ingstav brno A a TJ brno – komín 
b. Sestava zůstala téměř beze změny. 
kádr se posílil o Johanu Dostálkovou 
(dcera známého fotbalisty Richarda 
Dostálka), na hostování do Čebína 

jsme pustili mladého lukáše Eberhar-
da. Naše ambice jsou hrát opět na špici 
soutěže a pokusit se postoupit do vyšší 
soutěže, kterou jsme si také v  sezóně 
2011/2012 vyzkoušeli. Naše fanoušky 
budeme nově zvát na jednotlivá utkání 
prostřednictvím plakátů a webových 
stránek obce. Další významnou akcí 
letos bude opět krajský turnaj biNAS 
cUP, který proběhne ve dnech 16 až 
18 srpna, jste také srdečně zváni.
kromě sportovní činnosti máme v plánu 
nadále zkrášlovat náš malebný areál 
a čeká nás mnoho brigádnických hodin. 
v současnosti má tenisový oddíl celkem 
25 členů, kdo by měl zájem se k nám 
přidat je samozřejmě vítán.

Jménem TK, Petr Marvan.

v úterý 25. 2. se konal na pravidelném 
tréninku karneval pro nejmenší členy 
našeho oddílu. byla jsem celkem zvěda-
vá, kolik dětí přijde, jelikož se úterních 
tréninků normálně nestíhám účastnit, ale 
takový počet jsem opravdu nečekala. Už 
ve čtvrt na pět šatna přetékala dětským 
křikem a smíchem a úderem půl páté se 
do tělocvičny nahrnulo naráz skoro 40 
rozjařených dětí v kostýmech ve věku od 
dvou do asi deseti let. i ti nejmenší měli 
alespoň tykadla na hlavě, křidýlka na zá-
dech nebo namalované tváře. Masky byly 
opravdu povedené a bylo vidět, že si jejich 
přípravu užily nejen děti, ale i rodiče. Asi 
nejvíce jsem užasla nad maskou klárky 
Tomáškové, která přišla za dokonalý 
model papírového přijímače na závod 
144 MHz, včetně koleček na ladění a 
krátkých i dlouhých prvků. i vedoucí si 
to řádně užili – Pavla Hažmuková přišla 
v převleku lišky včetně oranžových uší 
a ocásku, lída ondrouchová, která přišla 
prý za les, připomínala zase dokonalého 
Hejkala, což sice asi nebyl úplně záměr, 

ovšem podoba byla opravdu dokonalá 
Roztomile působil i malý Zbyšek Haž-
muk, který pobíhal po tělocvičně jako 
čiperná buzola se střelkou na zádech. 
Podívaná to byla nezapomenutelná.
Pro děti bylo připraveno v  tělocvičně 
několik stanovišť, kde na každém bylo 
třeba splnit více či méně obtížný úkol. 
Umístění jednotlivých stanovišť měly 
děti zakresleny v mapě, aby se tak naučily 
lépe orientovat, a po splnění všech úkolů 
na všech stanovištích pak čekala na děti 
sladká odměna. Úkoly na stanovištích 
byly různé a symbolicky připomínaly 
často různé přírodní překážky v lese: 
•	 ražení kleštěmi na čas do kartičky 

(jako na opravdovém závodě) 
•	 skákání v pytli (běh v ostružiní) 
•	 probíhání mezi kuželi po vytyčené 

dráze (kameny v terénu) 
•	 skákání z žíněnky na žíněnku (jako 

přes potok v lese) 
•	 přeskakování kozy či sjíždění po 

nakloněné lavičce jako po skluzavce 
(skála v lese)

•	 bruslení na koberečcích (blátivý 
terén)

•	 skládání puzzle (ouha - mapa se nám 
roztrhala o ostružiní)

•	 přeskakování laviček (zarostlá pa-
seka), 

•	 přecházení laviček či kladiny podél 
(úzká lávka přes potok). 

Úkoly nebyly příliš obtížné - avšak 
zkuste v převleku za zajíce, ještě s půl-
metrovou plyšovou mrkví v ruce přesko-
čit kozu – to už lze opravdu považovat 
za obdivuhodný výkon! 
Závěrečným, avšak nejzábavnějším 
úkolem bylo nakonec přetahování 
lana – na jedné straně holky a na 
druhé kluci. Skoro jsme to my holky 
vyhrály, ale nakonec to skončilo pro 
obě strany nerozhodně, takže spokojení 
byli všichni. 
Akce to byla rozhodně povedená 
a zážitků bylo mnoho, snad si to brzy 
zopakuji! 

Na vlastní kůži zažila 
Zuzka Marečková
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