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V letošním roce si pořádně zavolíme. Samozřejmě také v Sokole.Tříleté období 2007–2010 končí, zvolíme nového starostu, nový výbor, kontrolní
komisi, delegáty a vyslance do vyšších orgánů. Abych předešel případným
spekulacím, sděluji, že po dvou obdobích už na starostu kandidovat nebudu. Jsem ale
připraven pomoci jednotě prací ve výboru.
Nechci na tomto místě hodnotit, co se v posledních třech letech opravilo, vybudovalo,
opotřebovalo, resp. zničilo. Fakta se dovíte na valné hromadě a budete mít možnost se
k nim vyjádřit.
V krátkosti se chci dotknout problémů, které jednotu dlouhodobě trápí a které zůstanou
v balíku nevyřešených otázek pro další volební období. Zdrojem napětí a špatné nálady
jsou peníze, jejich přísun, odsun a tok uvnitř jednoty. Nejsme v celé naší společnosti žádnou výjimkou a chtě nechtě musíme přijmout fakt, že od dob bezplatné budovatelské práce
členstva, dobrovolné práce trenérů a poloamatérské činnosti zaměstnanců se změnilo
mnohé.
Nadvláda peněz už nastala a sotva to už bude jinak. Našim úkolem ovšem je, stanovit
pravidla pro jejich pohyb tak, abychom se pokud možno přiblížili spravedlivému, tedy
ideálnímu stavu, tedy stavu, kdy všichni budou v rámci možností spokojeni. Říká se tomu
dohoda.
Pokusím se být konkrétní. K datu 31. 12. 2009 je jednota ve finanční ztrátě, oddíly disponují částkou cca 2,5 milionů Kč. Na jednotě leží tíha financovat celoroční provoz, opravy
a údržbu. Zásadně chybí finance, které by umožnily generální opravu budov, jak nám
ukládá studie, k tomuto účelu odborně zpracovaná. I bez studie je všeobecně známo, že
majetek, blížící se sto rokům věku bude asi větší finanční injekci potřebovat.
Pravidla je nutné dle mého názoru nastavit také v otázce úhrady nákladů, kdy oddíl využívá
jinou tělocvičnu než svoji nebo když oddíl inkasuje otevřeně či skrytě finanční částky za
komerční pronájmy. Jelikož se ve všech případech jedná o využívání majetku jednoty, musí
jednota na těchto pronájmech zřetelně profitovat.
S posledním problémem úzce souvisí tendence poslední doby, přeměnit komerční
návštěvníky na formální členy jednoty. Následky takových rozhodnutí jsou složité a mohou
být ve svých důsledcích pro jednotu osudové.
Nejsou to zdaleka všechny citlivé otázky, na jejichž řešení se nabízí řada názorů a doporučení, někdy zcela protichůdných. I z tohoto hlediska bychom měli k nadcházejícím volbám přistupovat a rozhodně nedávat hlas lidem, kteří jsou známí jako konfliktní a kteří
mají zvýšený hlas a spouštění hrůzy ve svém programu. S těmi se k dohodě dojít nedá.
Děkuji všem činovníkům, cvičitelům a trenérům, zaměstnancům i řadovým členům, jejichž
zásluhou jsou tělocvičny plné, medailí přibylo, podmáčené zdi nespadly, sprchy tečou hodně a střechy zatím jen málo.
Šťastnou ruku u volební urny!
Ing. Jiří Havel, starosta

T. G. Masaryk: „Každý pravý, opravdu uvědomělý Sokol bude
strážcem, tedy politickým a sociálním pracovníkem naší republiky,
naší demokracie...“
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PŘEHLED ČINNOSTI SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Brno slaví zlatý hattrick
Druhá polovina roku 2009 byla
ve znamení výborných výkonů
sportovních gymnastek TJ Sokol Brno I.
Stoprocentní zastoupení brněnských gymnastek v reprezentačním družstvu na mistrovství světa (Komrsková, Šikulová, Pálešová
a Verbová) v Londýně bylo jednoznačnou
demonstrací síly sokolského sportu v tomto
sportovním odvětví. Účast 71 států na MS
představovala mimořádnou konkurenci.
Vynikající 11. místo na přeskoku Jany Komrskové v této konkurenci představuje mimořádný úspěch.
31. 10. 2009 proběhl v prostorách sportovní
haly TJ Sokol Brno I mezinárodní závod
smíšených párů ve sportovní gymnastice pod
patronací světové gymnastické federace
Sokol Grand Prix. Dramatickou podívanou sledovala zaplněná hala za přítomnosti televizních kamer. Ze základního kola postoupilo
do semifinále 8 nejlepších párů. Semifinále
vyhrála česko-rakouská dvojice Jana Šikulová

– Leimlehner Fabian. Do finále postoupily
4 páry, které předvedly vyrovnané výkony
a nakonec v souboji zvítězil německý pár
Marie Hindermann a Liebrich Helge. 2. místo
obsadila dvojice ČR Jana Komrsková a Martin
Konečný, 3. místo vybojoval mixpár ČR/Rakousko Jana Šikulová – Leimlehner Fabian.
O týden později se závodnice TJ Sokol Brno I
účastnily Světového poháru v chorvatském
Osijeku kategorie A. I zde brněnské závodnice
předvedly bezchybné výkony a odměnou bylo finálové vítězství Jany Komrskové na
přeskoku, 2. místo na kladině a 2. místo Jany
Šikulové na bradlech.
O víkendu 14. a 15. 11. se Jany zúčastnily
Světového poháru ve Stuttgartu, který byl
rovněž kategorie A. Jana Komrsková i zde
zvítězila ve finále na přeskoku a na kladině obsadila 8. místo, Jana Šikulová ve finále na
bradlech obsadila 5. místo. Drtivý závěr
v posledních dvou světových pohárech vynesl Janu Komrskovou na 3. místo v rank listu nejlepších světových gymnastek na
přeskoku a Janu Šikulovou na 4. místo v rank
listu nejlepších světových bradlařek.

Stupeň vítězů Sokol Grand Prix Brno 2009 – 1. místo Hindermann a Liebrich (Německo), 2. místo Komrsková
a Konečný, 3. místo Šikulová a Leimlehner.
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Vítězky Extraligy (zleva: Barešová,
Hindermann, Komrsková, Verbová)

Šikulová,

Brněnské sportovní gymnastky ukončily
sezónu dvojnásobným zlatým hattrickem.
V sobotu 5. 12. se konalo ve sportovní hale TJ
Sokol Brno I Mistrovství ČR v I. lize, II. lize
a Extralize. Oddíl sportovní gymnastiky TJ
Sokol Brno I měl jako jediný oddíl v ČR zastoupení ve všech ligových soutěžích.

Gymnastky TJ Sokol Brno I zvítězily v soutěži
I. ligy i II. ligy a vyvrcholením dne byla soutěž
Extraligy, kde nás reprezentovaly Jana
Šikulová, Jana Komrsková, Eva Verbová,
Veronika Barešová a posila ze Stuttgartu
Giulia Hindermann. Děvčata předvedla vynikající výkony a s převahou 15 bodů zvítězila
i v této soutěži. Rovněž v soutěži jednotlivců
zvítězily gymnastky TJ Sokol Brno I.
V II. lize zvítězila Veronika Drápalová, I. ligu
vyhrála Alice Jáňová a špičkovým výkonem
si nejvyšší příčku v Extralize vybojovala Jana
Šikulová s více jak 5-ti bodovým náskokem.
Jana Šikulová si tak zopakovala vítězství
z bundesligy, kde startovala v barvách
Stuttgartu a unikátním výkonem získala v jednom týdnu dvě extraligová vítězství.
Sportovní gymnastky TJ Sokol Brno I se
připravují pod vedením manželů Vyzinových,
Kateřiny Janečkové a Kateřiny Vlkové.
Výborné výkony brněnských gymnastek byly
završeny vítězstvím mužů v I. lize pod vedením br. Jana Casky.
Mgr. Stanislav Vyzina

VOLEJBALOVÝ ODDÍL
Sokolské koupaliště

Jana Komrsková – vítězka dvou světových pohárů

V loňském roce jsme si připomněli dvě „kulatá“ výročí, spojená
s rozvojem beach volejbalu v Brně a České
republice (Československu).
Před dvaceti lety (1989) se uskutečnil první
turnaj v Československu na nově vybudovaných pískových kurtech ve sportovním
středisku Klubu českých turistů v Brně-Komíně (Káčata).
Následně se zde deset let pořádaly vrcholné
soutěže a mistrovství v tomto olympijském
sportu. (Premiéra OH v roce 1996 v Atlantě).
Druhé kulaté výročí bylo spojeno s výstavbou
pískových kurtů ve sportovním a rekreačním
středisku Sokola Brno I na Sokolském koupališti Brněnské přehrady. Zde pod vžitým termínem Sokolák jsme postupně vybudovali
beach volejbalový areál se čtyřmi kurty mezinárodních parametrů, nebo šesti kurty pro
národní soutěže.
Na centrálním dvorci jsme postavili stabilní
tribunu s kapacitou cca 800 diváků, na
pískové ploše je možnost umístit další mobil-
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volejbalového svazu, všech předsedů beach
asociace a všech mistrů republiky za uplynulých dvacet let – 20 beach Brno.
Samozřejmě máme i problémy. Ubytovna
a restaurace jsou v provizorním baráku,
původně sloužícím v americké armádě jako
předsunuté obvaziště. Středisko není souvisle
oploceno.
Česká televize, která je zde min. jednou ročně
přítomna, nemá bezpečný přístup pro složitou
techniku. Povrch příjezdové cesty včetně
malého parkoviště je v nevyhovujícím stavu…
… A BRNĚNSKÁ PŘEHRADA JE BEZ VODY
A TÍM PÁDEM BEZ LIDÍ !!!
Zdeněk Václavík

VODÁCKÝ ODDÍL
Zpráva o činnosti - podzim 2009

ní tribuny až pro cca 1.200 diváků. Areál je
vybaven novým sociálním zázemím, včetně
šaten, sprch a WC.
Přilehlou restauraci s ubytovnou jednota
pronajímá podnikateli, který se současně
stará o celoroční hlídání a údržbu celého
střediska, včetně pískových kurtů.
Pískové kurty slouží v sezoně přípravě vrcholových družstev mládeže i dospělých, včetně
reprezentačních družstev, dále výkonnostním
sportovcům a zejména rekreačním zájemcům.
Na Sokoláku vyrostla řada úspěšných hráčů
a hráček, včetně reprezentantů a olympioniků.
Sokolák hostil všechny úrovně domácích
soutěží od regionálních až po mistrovství
České republiky. Na mezinárodní úrovni zde
proběhly Mistrovství Evropy juniorů a světový
Challanger mužů. Sokolák je ve volejbalovém
hnutí považován za jeden z nejvyhovujících
stabilních areálů pro tento populární sport
v České republice.
V loňské výroční sezóně nám Český volejbalový svaz výjimečně přidělil Mistrovství
České republiky společně pro muže a ženy.
V rámci mistrovství jsme uspořádali malou
vzpomínkovou oslavu za účasti představitelů

Po letním týdenním pohodovém
zájezdu do Francie a několika
záludných podzimních říčkách (Hloučela,
Hamerský potok, Vavřinecký potok a jiné) nás
čekal obrovský úkol: uspořádat oslavu k
50. výročí založení vodáckého oddílu Sokola
Brno I. Dle seznamu jsme už od začátku roku
mravenčí prací sháněli kontakty na více než
200 členů, kteří za tyto roky oddílem prošli.
Často to byla práce přímo detektivní, ale
nakonec se nám převážnou většinu adres podařilo sehnat. Svoji účast potvrdilo více než
100 bývalých doposud žijících členů

Svratka - pejskaři na vodě
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Jaroslav Popelka, ing.
Jiří Pokorný, ing. Vladimír Pásek, ing. Jaroslav Venc, Mgr. Vladimír Hejtmánek, Marek
Srba, ing. Otakar Zemánek, Bedřich Konvica,
František Weiss a Vladimír Šťastný. Za spolupráci s našim oddílem
dostal poděkování ing.
Jan Černohlávek z KTL.
Přítomným předal předseda slavnostní poděkování za bouřlivého
potlesku všech přítomných. Po slavnostním
přípitku vínem pokračoPoděkování br. Konvicovi (vlevo), br. Popelka (uprostřed), br. Šťastný - předsevala družná zábava,
da oddílu (vpravo)
vzpomínky nad starými
a nadšeně očekávali setkání s kamarády. Pro
kronikami, prohlížení nástěnek a fotodokuvšechny členy jsme připravili publikaci o celé
mentace a později zpěv za zvuků kytar, banja
historii oddílu za 50 let, dokumenty z let
a mandolíny. Podávalo se občerstvení a zábava probíhala v různých skupinách pamětdávných dodal a výborně a celou publikaci
níků. Bohužel ve 23 hodin jsme se museli
zpracoval bratr Jarda Nešpor, novější historii
rozejít a sud s pivem byl také brzy zlikvido(od roku 1979) sepsala Zuzana Šťastná. V pubván. Domluvili jsme se na zítřejší vodáclikaci bylo mnoho dobových fotografií
kou akci a část skalních vodáků pokračovai úryvků z kronik, snad každý se na nich mohl
la v oslavách ještě v restauraci „U průnajít a zavzpomínat na krásné chvíle s kamyslovky“.
marády. Také se nám podařilo naskenovat
stovky starých fotografií a každý účastník si
Ráno v 9 hodin jsme se opět setkali pod
mohl zakoupit DVD, na němž bylo zachyceno
Stadionem, tentokrát vybaveni vodáckým
i jeho mládí.
oblečením, naložili lodě, pádla a vesty do aut
a vyrazili na Svratku do Březiny. Celkem se
Vlastní oslava proběhla 23. a 24. 10. 2009
splutí zúčastnilo 14 lodí různých tvarů, barev
v sále Stadionu na Kounicově ulici a zúčastnia stáří. Navzdory dost chladnému a nepříliš
lo se jí přes 80 bývalých a současných
přívětivému počasí jsme po řece dojeli na
vodáků.
brněnskou přehradu. Cestou jsme překonáPo slavnostním přivítání od starosty Sokola
vali různé překážky jako malé vodní elektrárny,
Brno I ing. Jiřího Havla a současného
jezy a můstky. Přehrada byla na nejnižší
předsedy Vladimíra Šťastného vyprávěl o hismožné hladině a pohledy na vypuštěné korytorii Sokola PaedDr. Jaroslav Nešpor.
to a tekoucí řeku v oblasti kolem hradu Veveří
Zavzpomínal na vznik vodáckého oddílu,
byly nádherné.
stavbu Sokolského koupaliště na brněnské
Na Sokolském koupališti jsme se přidali k těm,
přehradě, první akce oddílu, soutěže, závody,
kteří už se ohřívali u ohýnku. Opekli jsme si
VTJZ, připomněl všechny důležité osobnosti,
tradičně špekáčky, připili Voloďovou výborkteré se zasloužily o vznik a činnost vodácnou meruňkovicí a vzpomínali na naše
kého oddílu a její historii.
hrdinské činy ve vodáckém oddíle. A opravdu
Potom předseda poděkoval všem bývalým
bylo na co vzpomínat. Někteří členové se nepředsedům oddílu a členům, kteří se významviděli celé roky a všichni se shodli na tom, že
ně podíleli na jeho akcích a výchově nových
bychom se měli setkávat častěji, i když nám již
různé pracovní, zdravotní a rodinné důvody
vodáků. Poděkování si zasloužili ing. Jiří
brání v pravidelném ježdění na vodu. Na
Havel, Pavel Špička, ing. Radoslav Audy, ing.
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Nešporovi na Svratce pod hradem Veveří

společné zážitky se starými kamarády, na
nebezpečí, vzájemnou pomoc a krásné chvíle
v přírodě se zapomenout nedá. V dalších
dnech si už jenom můžeme prohlížet DVD
s fotografiemi nebo publikaci o historii
vodáckého oddílu. Pro ty, kteří se nemohli
zúčastnit máme připravena ještě DVD i publikace a mohou si je zakoupit kdykoli po telefonické domluvě.
Podrobnější informace o setkání včetně mnoha dalších fotografiích a našich minulých i plánovaných akcích najdete na našem webu:
http://panda.gringo.cz/vodacibrno/
V zimním období si lodě již musely odpočinout a následovaly jenom akce pěší. Na
Štěpána jsme vyrazili opět na tradiční Štěpánský výlet s opékáním špekáčků a zpěvem
vánočních koled kolem ohně v Jinačovicích.
Akce byla zakončena v příjemné a téměř nafukovací hospůdce „U Jeroušků“ v Rozdrojovicích, kde jsme si s kytarou zazpívali do
pozdních večerních hodin. Silvestra jsme
tradičně strávili na horách, tentokrát opět na
Kopaninách, tam jsme pořádali pouze pěší
výlety vzhledem k nedostatku sněhu.
Vladimír Šťastný

ODDÍL ŠERMU

První víkend v únoru pořádal
oddíl šermu již tradiční turnaj
Českého poháru nejmladších
kategorií ve fleretu.
V sobotu 6. 2. 2010 přijelo 71 nejmenších šermířů z třinácti českých oddílů a 5 šermířů
z STU Bratislava.V mladších žácích se našemu
Davidovi Linhartovi o jediný zásah nepodařilo dovést celé utkání do vítězného konce
a skončil na 2. místě za ostravským A.
Cmielem. Další naši se umístili: 6. Černý Jan,
13. Brýdl Zdeněk,15. Crhák Jakub, 19. Chytrý
Václav, 23. Meixner Jakub, 36. Geržičák
Daniel.
V kategorii žáků dopadl velmi podobně i náš
Saša Srp a skončil na 2. místě za libereckým
Klemmem. Další naši se umístili: 3. Kvarda
Ondřej , 3. Zelinka Ludvík, 10. Nekula Tomáš,
11. Lacina Radim, 12. Všianský Vít, 13. Kaláček
Vojta, 16. Linhart David.
V neděli se konala soutěž děvčat. V mladších
žačkách měl náš oddíl pouze jednu zástupkyni
Míšu Macko, která skončila na svém teprve
druhém turnaji na 15. místě. V kategorii žaček
skončily naše šermířky: 6. Kvardová Domini-

— 7 —

ka, 14. Matyášková Veronika, 20. Kája Maixnerová a 26. Trejtnarová Kristýna. Děvčat se
do Brna sjelo 59 z devíti oddílů.
Náš nejlepší mladý závodník Alexander
Choupenitch přidal ke svým úspěchům
8. místo na Evropském poháru ve Varšavě,
kde startovalo celkem 165 závodníků. Tímto
umístěním se posunul na celkově 3. místo
v bodování evropského poháru kadetů
z celkově 482 bodovaných šermířů.

Na nasazovacích žebříčcích JmK mládeže
k 1. 1. 2010 jsou naši hráči umístěni takto:
nejmladší žákyně 11. Brázdová Marie
nejmladší žáci
24. Šenk Michal
mladší žákyně
31. Brázdová Marie
mladší žáci
42. Nguyen Tomáš
52. Šenk Michal
starší žáci
40. Svoboda Ondřej
dorostenci
39. Stan Florin
45. Špičák Petr

Jarka Pikhartová

Mladší žákyně Marie Brázdová se kvalifikovala
na přebory jihomoravského kraje, které se
konaly v sobotu 6. 2. 2010 v Lanžhotě, kde obsadila 17.–24. místo. V bodovací soutěži JmK
mládeže je náš oddíl na 21. místě z 44 zúčastněných oddílů (klubů).
Roman Janda

Z turnaje Český pohár nejmladších kategorií ve
fleretu
Účastnice M-ČR – zleva: Eva Trnavská, Pavlína
Trnková, Lucie Pokorná, Martina Zikušková

STOLNÍ TENIS
Zpráva oddílu
V soutěžích družstev mužů se
našemu oddílu daří plnit předpoklady na umístění v této sezoně. Obě družstva
v divizi jihomoravského kraje se pohybují
v klidných patrech tabulky zaručující tuto soutěž i pro příští sezonu. „Áčko“ je po 15 kolech
na 5. místě a „Béčko“ na 7. místě s náskokem
7 bodů před prvním sestupujícím.
V ženské 1. lize se našemu „A“ družstvu
nedaří, je po 15 kolech bohužel na posledním
místě a čeká se hodně těžký boj o záchranu.
Naproti tomu „Béčko“ ve 2. lize drží 3. místo,
které zaručuje play-off o postup do 1. ligy.
V soutěži jednotlivců se naopak ženám dařilo a čtyři z nich – P. Trnková, E. Trnavská,
M. Zikušková, L. Pokorná – si zajistily účast na
M-ČR, které se koná ve dnech 5.–6. 3. 2010 ve
sportovní hale v Hodoníně.

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
Florbalový oddíl
Gullivers Sokol Brno I vstupoval
do sezony 2009/10 s nemalými
ambicemi.
V mužské kategorii se především očekával
návrat A-týmu do 2. ligy, což vzhledem k dalšímu omlazování kádru a odchodu elitních
útočníků nebyl zrovna lehký úkol.
Důležitou bitvu jsme vybojovali již před
začátkem letní přípravy, kdy se nám podařilo udržet hlavního trenéra A-týmu Pavla Zahradníčka, bývalého extraligového
golmana.
Gulliverské Áčko vstoupilo po náročné letní
přípravě a společném soustředění s juniory
do sezony razantně. Na konci srpna resp.
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v průběhu září s přehledem přešlo přes první
tři kola poháru České Florbalové Unie. Nad jeho síly byli až ve 4. kole letos famózně hrající
Panteři z Otrokovic (5:11), kteří v následujícím
kole rozdrtili extraligový Havířov (7:1) a ve
čtvrtfinále až v prodloužení prohráli s dalším
extraligovým klubem Bulldogs Brno (3:4).

podařilo tento průměr snížit, přesto jsme
vcelku jednoznačně prohráli (1:4 a 1:7). Ve hře
je však ještě druhé místo, které by znamenalo
obrovský úspěch. Zatím jsou naši starší žáci
třetí, když se jim v posledním lednovém kole
podařilo po vzájemném zápase dotáhnout na
dva body za druhé Znojmo (5:1).

V poháru se sice A-týmu nepodařilo zopakovat loňskou jízdu, kdy po deseti vítězstvích
padl před slušně naplněnou halou na Vodove s extraligovým Znojmem až ve čtvrtfinále. Přesto se musí postup mezi nejlepších
32 týmů hodnotit pozitivně.

V mladších žácích již tradičně zápolíme o čelo
tabulky s brněnskými Buldoky. Ve vzájemných
zápasech jsme byli letos zatím neúspěšní (1:3,
3:4). Zvláště druhá prohra nás může mrzet. Po
tragické první třetině, kdy nám soupeř vstřelil
tři poměrně laciné góly, jsme se nastartovali
k heroickému výkonu. Po vyrovnání jsme však
bohužel nedokázali proměnit několik slibných
šancí, načež přišel trest po pěkné individuální
akci soupeře. Poslední dvě minuty již na
výsledku nic nezměnili. Jelikož Buldoci ztratili
pouze s Hodonínem, a my jsme byli v dalších
zápasech stoprocentní, činí naše ztráta na
věčného rivala pouhé tři body.

Vstup do ligové sezony se „Áčku“ rovněž vydařil. První čtyři kola se odehrála ve znamení
jasných výher. K první ztrátě bodů došlo až
v 7. kole na palubovce Slavičína (remíza 1:1).
Následoval útlum a první dvě porážky s Holešovem a rezervou Buldoků. Poslední tři
podzimní zápasy přinesly opět celkem jednoznačné výhry, což v součtu momentálně znamená druhé místo s jednobodovou ztrátou na
vedoucí Klobouky. Právě zápasy s tímto
soupeřem a jedno utkání s rezervou Buldoků
nás teprve čekají a budou určující pro postup
do 2. ligy.
Trochu za očekáváním naopak zůstává
mužské „Béčko“, které po slibném rozjezdu
postupně ztrácí. Zvláště v zápasech s dalšími
adepty na postup z Jihomoravské ligy nedokáže bodovat. Osmibodové manko na první
tým tabulky už bude těžké stáhnout. Naopak
C-tým drží postupové příčky.
Juniorská liga je ze všech soutěží nejvyrovnanější. Postoupit zde stále mohou snad
všechny týmy. O vyrovnanosti 3. ligy juniorů
svědčí fakt, že přes 4 porážky z 10 utkání
držíme druhé místo pouhý jeden bod za vedoucím Blanskem. Také juniorka prošla výraznou generační obměnou, jelikož do mužů
odešel dlouhodobě nejproduktivnější útok
soutěže Dobrjanský–Losa–Fait. Po velmi špatném začátku ligy se podařilo tým zkonsolidovat. Šňůru pěti vítězství v řadě nám utnulo
až v posledním lednovém zápase Blansko,
čímž jsme přišli také o vedení v soutěži.
Jihomoravská liga starších žáků má naopak
nezpochybnitelného vládce, jímž jsou brněnští Buldoci, kteří pravidelně nadělují
soupeřům téměř deset branek na zápas.
Naším borcům se ve vzájemných zápasech

V elévech se hlavnímu trenérovi Robertovi
Šimíkovi úspěšně podařilo zapojit hráče
z přípravky, díky čemuž máme opět nejširší
kádr v rámci soutěže (celkem 10 týmů).
V Jihomoravské lize elévů, která se hraje
systémem turnajů o umístění, tedy odlišným
způsobem než soutěže vyšších věkových
kategorií, jsme zatím pokaždé postoupili do
bojů o první tři místa. Na rozdíl od mladších
žáků jsou největšími soupeři nejen brněnští
Bulldogs, ale také týmy Hattricku Brno
a Znojma.
Celkově se sezona zatím vyvíjí poměrně
úspěšně. Důležitějším je ovšem fakt, že se
nám podařilo zamezit dříve často hromadným
odchodům mladých nadějných hráčů do
konkurenčních Bulldogs. I tak je naším
hlavním cílem vytvořit širší základnu mládeže,
především ve vyšších věkových kategoriích
než jsou elévové a mladší žáci. V únoru proto
rozjíždíme náborovou akci po základních
školách a víceletých gymnáziích.
Pro příští rok chystáme i další novinky týkající
se mládeže. Rádi bychom například rozšířili
spolupráci s rodiči hráčů. Zatím v tomto
směru pořádáme pod taktovkou Roberta
Šimíka vánoční turnaj, který se každoročně
setkává s velkou odezvou.
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Pavel Sláma

