naše úspěchy 2012
co / akce

kdo / útvar

pracoviště

1 stříbrné
1 bronzóvé

kroužek kung fu

Lesná

3 stříbrné

kroužek kung fu

Lesná

4 zlaté
4 stříbrné
2 bronzové
1 čtvrté místo

kroužek kung fu

Lesná

5. Mistrovství světa kung fu v čínském Huangshanu (listopad)

1 stříbrné
1 bronzové

kroužek kung fu

Lesná

International Chemistry Olympiad (červenec)

1 stříbrné
1 bronzové

Klub chemiků

Lidická

lyžaři běžci

Lesná

moderní gymnastika

Lesná

7. místo

lyžaři běžci

Lesná

4 zlaté
2 bronzové

lyžaři běžci

Lesná

kroužek juda

Lata

papíroví modeláři

Lidická

Mezinárodní mistrovství Slovenské republiky (březen)

mezinárodní

IBF - Czech open (květen)

Czech Open – Semicontact, Lightcontact, Formy (září)

Český pohár a mistrovství ČR (leden – únor)
Mistrovství ČR (červen)
Zimní olympiáda dětí a mlédeže – Pustevny běh na lyžích (leden – únor)
Českomoravský pohár – 14 závodů (leden – březen)
Otevřený turnaj přípravek (leden)

Česká republika

Papírové království - soutěž v rámci Papírové ligy ČR s mezinárodní účastí
(únor)

místo

7. místo
8. místo
1 bronzové

1 zlaté
2 stříbrné
8 zlatých
7 stříbrných
8 bronzových
+1 zlaté (pořadí klubů)

Hausnerův národní pohár (únor)

1 zlaté
1 stříbrné
3 bronzové

kroužek karate

Louka

Juniorská liga Kuřim (březen)

5 zlaté
2 stříbrné
2 bronzové

kroužek kung fu

Lesná

Pohár nadějí (duben)

3 bronzové

kroužek karate

Linka

výtvarné oddělení

Lidická

kroužek karate

Linka

kroužek juda

Lata

kroužek deskových her

Lidická

kroužek juda

Lata

1 bronzové
1 čestné uznání

filmový kroužek

Lávka

1 stříbrné

filmový kroužek

Lávka

Mistrovství republiky seniorů (prosinec)

4 zlaté
3 stříbrné
4 bronzové
5 čtvrtých

kroužek kung fu

Lesná

Juniorské liga pro mládež do 18. let (prosinec)

3 zlaté
1 stříbrné
4 bronzové
2 čtvrté

kroužek kung fu

Lesná

Jedno světlo – společná výstava fotografií Jindřicha Štreita a keramických
kachlů mentálně postižených autorů (duben – žáří kostel Nejsvětějšího
Salvátora a Emauzy Praha)
Otevřené mistrovství Moravy a Slezska (květen)
Velká cena Hulína (květen)
Mistrovství republiky v České dámě (květen)
Otevřený turnaj přípravek (červen)
Zlaté slunce (červen)
Filmová soutěž Veselý Jelen (září)

výstava
3 bronzové
1 zlaté
1 zlaté
2 stříbrné
1 stříbrné
2 bronzové

Mistrovství republiky papírových modelářů (listopad)

Jihomoravský kraj

Filmová soutěž Karlinfilmfest (listopad)

2 stříbrné
1 bronzové

papíroví modeláři

Lidická

filmový kroužek

Lávka

Novoroční turnaj mládeže, Judo Team Sokol Jihlava (leden)

1 stříbrné

kroužek juda

Lata

"M" style dance Třebíč (únor)

2 stříbrné

Funny Angels

Louka

Pohár města Kunštát (březen)

1 bronzové

Funny Angels

Louka

Emotion Dance Cup Kuřim (březen)

2 zlaté
1 bronzové

Funny Angels

Louka

Oblastní přebor Jihomoravského kraje (duben)

1 zlaté
1 stříbrné
1 bronzové
4. místo
5. místo

moderní gymnastky

Lesná

filmový kroužek

Lávka

Cyranovy boty

Lidická

Zlaté slunce v Blansku – postupová soutěž (duben)
Špíl-berg - přehlídka mladého experimentálního divadla – postup do
celostátního kola (květen)

1 stříbrné
1 bronzové
1 čestné uznání
postup

Cirkul'art (květen)

účast

cirkus LeGrando

Legato

Cirk-UFF (červen)

účast

cirkus LeGrando

Legato

3 zvláštní ocenění
1 čestné uznání

filmový kroužek

Lávka

moderní gymnastky

Lesná

1 zlaté

kroužek Judo

Lata

Turnaj přípravek (září – prosinec)

5 zlatých
3 stříbrné
2 bronzové

kroužek Judo

Lata

vydání vlastního CD ve studiu Lávka (2012)

vydání CD

Slováček

Lata

Černovický zpěváček (březen)

1 zlaté
1 stříbrné
1 bronzové

Slováček

Lata

Bystřický kostitřas (duben)

1 zlaté
1 stříbrné
3 bronzové

Funny Angels

Louka

1 zlaté
1 stříbrné

Funny Angels

Louka

moderní gymnastky

Lesná

kroužek capoeira

Louka

Filmová soutěž Brněnská šestnáctka (říjen)
Oblastní přebor MG ve společných skladbách (listopad)
Šampionát moravy (listopad)

ostatní a nezařazené

9 zlatých
7 stříbrných
6 bronzových
1. místo

Žďár tančí (květen)

Přebor města Brna v moderní gymnastice (květen)

Brněnský šikula - talentová přehlídka (listopad)

1 bronzové
5. místo

3 zlaté
1 stříbrné
4 bronzové
postoupení na
galaprogram na Náměsí
Svobody

