co / akce, místo konání, datum

Česká republika

Mezinárodní

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

pracoviště

Klub papírových modelářů

Lidická

2 stříbrné
1 bronzová

irské tance Níl Na Lá

Linka

Prague feis 2017 (květen)

1 zlatá
2 stříbrné
4 bronzové

irské tance Níl Na Lá

Linka

Munich feis 2017 (červen)

1 zlatá
1 stříbrná
1 bronzová

irské tance Níl Na Lá

Linka

Filmová soutěž Zlaté slunce (celostátní kolo)

1 zlatá

kroužek animace

Legato

Filmová soutěž Zlaté slunce (celostátní kolo)

1 bronzová
čestné uznání

filmový kroužek

Legato

lyžaři běžci

Lesná

moderní gymnastky

Lesná

filmový kroužek

Legato

kroužek elektroniky

Lidická

Mistrovství České republiky v běhu na lyžích (únor)
Mistrovství České republiky v moderní gymnastice (červen)

Krajské kolo soutěže v Radioelektronice (květen)

Jihomoravský kraj

1. místo – kluby
14 zlatých
17 stříbrných
17 bronzových

kdo / útvar

Bratislava feis 2017 (duben)

Olympiáda dětí a mládeže 2017 (červen)

5. místo
4. místo
7. místo
10. místo
4. místo
1 zlatá
1 bronzová

Filmová soutěž Zlaté slunce (zemské kolo)

zlatá

kroužek animace

Legato

Filmová soutěž Zlaté slunce (zemské kolo)

2× čestné uznání
s postupem
2× čestné uznání

filmový kroužek

Legato

lyžaři běžci

Lesná

moderní gymnastky

Lesná

moderní gymnastky

Lesná

kroužek karate

Louka

moderní gymnastky

Lesná

moderní gymnastky

Lesná

moderní gymnastky

Lesná

Českomoravský pohár v běhu na lyžích (série 8 závodů,
prosinec–březen)

Přebor města Brna v moderní gymnastice (květen)

Přebor Jihomoravské soutěžní oblasti v moderní gymnastice (květen)
Hausnerův pohár leden 2017 (leden)
Přebor Jihomoravské soutěžní oblasti v moderní gymnastice - společné
skladby Brno (listopad)
Českomoravský pohár ve společných skladbách (série 8 závodů)
Finále Českomoravského poháru (prosinec)

Ostatní

medaile

3 zlaté
4 stříbrné
2 bronzové
4× 4. místo
3× 5. místo
2× 6. místo
2 zlaté
2 stříbrné
3 bronzové
zlatá
stříbrná
bronzová
zlatá
bronzová
2 zlaté
7 zlatých
3 stříbrné
zlatá
stříbrná

Výstava v galerijní tramvaji – Brnění (červen)
"Prázdniny s Lužánkami" – výstava fotografií v Galerii Lužánky
"Mozaiky" – práce z letošního letního kurzu, kavárna Mezzanine
(červen–srpen)
Výstava "Křídla, krovky a ještě něco" – keramické plastiky, skleník Fata
Morgana Botanické zahrady hl. m. Prahy (červen–srpen)

výstava
výstava

výtvarné kroužky
celé Lužánky

Lata
celé Lužánky

výstava

letní kurz mozaiky

Lidická

výstava

keramické kroužky

Lidická

Výstava výtvarných prací "Žabovřesky tajuplné"

výstava

děti ZŠ nám. Svornosti
v rámci VP

Lata

Výstava soch v zahrádce francouzské resturace L´EAU VIVE v Uličce
Václava Havla

výstava

Sochařské sympozium

Lidická

