
NA M-ČR DRUŽSTEV 
MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

JSME HISTORII NEPŘEPSALI

Druhý červnový víkend zamířilo osmadvacet šestičlenných týmů dětí do 12 let do Hradce 
Králové, aby zde odehrály republikové mistrovství. Pořadatelství se opět po roce ujal Hradec 
Králové (na řadě by měla být v pořadatelství  Morava,  ale  do konkurzu se jaksi  … nikdo 
nepřihlásil. I to svědčí o tom, jak je „lukrativní“ pořádat republikové mládežnické soutěže…), 
a tak většina účastníků už věděla, do čeho jdou. Základní škola Lipky

je umístěna v klidném parkovém prostředí (viz následující dvě fotografie – ta druhá zachycuje 
v parku výpravu Lokomotivy Brno s jejím koučem Tomášem Vavřínkem)  mimo dopravní 
ruch a skýtá bezpečné zázemí pro relax a honičky dětí (pravda, jen je potřeba nevběhnout pod 
jízdní kolo na nedaleké cyklostezce).





Ředitelka soutěže (a současně učitelka na místní škole) Svatava Ptáčková a její kolektiv

uspořádaly pěknou akci. Jako vždy se pamatovalo i na drobnosti – každý žák dostal zdarma 
v bufetu ledňáček, každé kolo zahájil trumpetista (jinak syn paní ředitelky) znělkou.



Prvních šest družstev hrálo na on-linech, přenos byl průběžně pozorně sledován diváky.

Toho mohli využít fanoušci Lokomotivy Brno, která převážnou část mistrovství na on linech 
odehrála. Pamatovalo se i na doprovodný program – vláček byl bohužel v sobotu rezervován

pro soukromou akci, ale návštěvu Bílé věže si většina účastníků nenechala ujít.



Byl  odtud  nádherný  výhled  jak  do  širokého  okolí,  tak  na  Velké  náměstí,  nacházející  se 
bezprostředně pod věží.



Pohled do hrací místnosti připomínal pohled na tapetu s barevnými pruhy – to jak děti hrály 
v různobarevných  klubových  dresech.  Na  čele  vévodila  státní  vlajka  (hrajeme  přece 
mistrovství republiky!) a zašínalo se i končilo státní hymnou.



Kuřim svítila již zdaleka oranžovými tričky, ale ne všichni Kuřimáci v těchto tričkách hráli.
Lokomotiva  má  v této  sezóně  černá  trička  s bílým  potiskem  a  fotografie  zachycuje 
nemilosrdný los, který spároval Kuřim a Lokomotivu proti sobě. V tomto utkání byla lokálka

úspěšnější, ale v konečném pořadí se umístila až těsně za Kuřimí. A jak tedy naše družstva 
dopadla?  Náš  kraj  reprezentovala  Lokomotiva  Brno  a  dvě  družstva  Kuřimi.  Po  loňské 
veleúspěšné medailové žni a skvělých výkonech na M-ČR družstev starších žáků před dvěma 



týdny jsme nemohli mít jiné než medailové ambice. Jak Kuřim, tak Lokomotiva po medailích 
sahala,  ale  nakonec  to  nevyšlo.  Podrobněji  se  tyto  napínavé  boje  popisují  na  klubových 
webech. Přesto však oba tyto celky patří do mládežnické špičky a svým umístěním pro náš 
kraj opět vybojovaly pro příští rok tři postupová místa.

Prvenství si podle očekávání odvezlo družstvo Frýdku-Místku A (viz foto s vedoucím 

Zdeňkem Holeksou) před Frýdkem-Místkem B (vedoucí Stanislav Jasný)



a Polabinami (vedoucí Michal Novotný).


