NAŠE ÚSPĚCHY 2018

Mezinárodní

co / akce, místo konání, datum

pracoviště

1 zlatá
1 stříbrná

kroužek karate

Louka

MS UWSKF - Light Contact kumite (leden)

1 stříbrná

sebeobrana Kajukenbo

Louka

MS UWSKF - Street Selfdefence (leden)

2 zlaté
1 stříbrná

sebeobrana Kajukenbo

Louka

Klub papírových modelářů

Lidická

irské tance Níl Na Lá

Linka

Papírové království – výstava a soutěž papírových modelů
s mezinárodní účastí, Brno SVČ Lužánky (únor)

2. místo – kluby
20 zlatých
12 stříbrných
9 bronzových
8 zlatých
3 stříbrné
1 bronzová

Jiráskův Hronov - celostátní mezidruhová přehlídka amatérského
divadla (srpen)

účast

Divadelní soubor VTAHU

Lidická

Divadlo evropských regionů Hradec Králové - OpenAir program
- mezinárodní divadelní festival (červen)

účast

Divadelní soubor VTAHU

Lidická

Mezinárodní folklorní festival v Krakowě (červen)

účast

Slováček - folklorní soubor

Lata

Schools Challenger - mistrovství Evropy žákovských družstev
ve šprtci

2. místo

kroužek
Billiard hockey - šprtec

Legato

Český pohár v běhu na lyžích (leden - únor)

10. místo
11. místo
13. místo
14. místo
15. místo

lyžaři běžci

Lesná

2x 13. místo

lyžaři běžci

Lesná

11. místo
13. místo

lyžaři běžci

Lesná

Zimní olympiáda dětí a mládeže v Pardubickém kraji (únor)
Mistrovství České republiky v běhu na lyžích (březen)

Česká republika

kdo / útvar

Hausnerův pohár 2018 (leden)

Prague feis 2018 (květen)

Šrámkův Písek 2018 - celostátní přehlídka experimentujícího divadla
(květen)

účast v doprovodném
programu

Divadelní soubor VTAHU

Lidická

Mladá scéna 2018 - celostátní mezidruhová přehlídka studentských
divadelních souborů (červen)

účast a nominace

Divadelní soubor VTAHU

Lidická

Klub Liščí stopa

Lata

Přátelské turisticko-vodácké klání Lvídří pohárek
Dětská scéna 2018 - celostátní postupová přehlídka dětského divadla
(červen)
Liga škol ve šprtci - mistrovství ČR žákovských družstev
Mistrovství České republiky v moderní gymnastice - jednotlivkyně
Českomoravský pohár 2018 - společné skladby
Filmová soutěž Zlaté slunce (celostátní kolo)

Přebor JMK v běhu na lyžích (leden)

Jihomoravský kraj

Místo, medaile

Českomoravský pohár v běhu na lyžích
(série 4 závodů, leden - únor))

1 stříbrná
1 bronzová
účast a nominace
1. místo
4. místo
6. místo
2 x 8. místo
2 zlaté
1 zlatá
1 stříbrná
čestné uznání

Divadelní soubor NEMÁME,
přestavení Idol!
kroužek
Billiard hockey - šprtec

Lidická
Legato

moderní gymnastky

Lesná

moderní gymnastky

Lesná

filmový kroužek

Legato

8 zlatých

lyžaři běžci

Lesná

3 zlaté
3 stříbrné
1× 4. místo
4× 7. místo

lyžaři běžci

Lesná

ŠPÍLBERG 2018 - krajská přehlídka studentských divadelních souborů
(duben)

účast a nominace

Divadelní soubor VTAHU

Lidická

Dětská scéna 2018 - krajská postupová přehlídka divadelních souborů
(duben)

účast a nominace

Divadelní soubor NEMÁME,
přestavení Idol!

Lidická

4 zlaté

moderní gymnastky

Lesná

2 zlaté

moderní gymnastky

Lesná

Přebor Jihomoravské soutěžní oblasti v moderní gymnastice jednotlivkyně (jaro)
Přebor Jihomoravské soutěžní oblasti v moderní gymnastice - společné
skladby (podzim)

Ostatní

"Tehdy i teď, pořád s vámi" – výstava fotografií v Galerijní tramvaji

výstava

celé Lužánky

celé Lužánky

"Mozaiky" – práce z letošního letního kurzu, kavárna Mezzanine
(červenec–září)

výstava

letní kurz mozaiky

Lidická

Výstava výtvarných prací "Žabovřesky tajuplné"

výstava

děti ZŠ nám. Svornosti v
rámci VP

Lata

Výstava soch v zahrádce francouzské restaurace L`EAU VIVE v Uličce
Václava Havla (září)

výstava

Sochařské sympozium

Lidická

Výstava projektu Jedno světlo v Galerii Pekařská (leden–únor)

výstava

výtvarné a keramické kroužky

Lidická

