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Olbramice mají talent 

Jak sám název napovídá, dne 7. 5. 2013 jsme v Kulturním domě 

Olbramice hledali talenty našich maminek. Výborní moderátoři 

Daniel Budzel a Kristýna Piškulová, také skvělá porota v podání 

Blanky Fajné (paní Blanka Vránová), Ladislava Voukupa (pan 

starosta Ing. Ladislav Bárta) a Radima Brabery (pan Mgr. Radim 

Břežný) se postarali o skvělou show, které dominoval bohatý 

program tvořený tancem, zpěvem, kouzelnictvím…………… 

  Naši žáci a děti z MŠ dokázali, že se nebojí udělat si ze sebe legraci    

a zároveň předvést vystoupení plné nápadů. Že se vystoupení líbilo,  

dokazuje naše hodnotící kniha, ve které rodiče píší: „ Děkujeme moc 

za krásný kulturní zážitek, ukázalo se, že Olbramice mají opravdu 

talent, a to všestranný. Děti i dospěláci byli naprosto 

úžasní….Úžasné představení, které obecenstvo mnohokrát 

rozesmálo….“ 

Také naše děti zhodnotily svoje výkony. Například Míša Šindelka 

píše: „ Na besídce jsem zažil, co nikdy předtím. Všichni nám 

tleskali. No prostě super. Bylo mi jako bych byl nějaká filmová 

hvězda. Byl to nejlepší den mého života…“ 

Vystoupení žáků mělo ještě jednu „třešničku na dortu“. Žák 5. 

ročníku Jan Anlauf  v tento den vyhrál 2. místo ve sportovní soutěži 

Zdatný páťák. Této soutěže se účastnilo 150 žáků ostravských škol. 

Považujeme to za velký úspěch a Honzovi ještě jednou velmi 

blahopřejeme. 
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Na závěr bychom chtěly ještě jednou poděkovat všem dětem 

za krásný zážitek, porotcům za odvahu vystoupit před obecenstvem a 

divákům za výbornou atmosféru. 

A ještě vzkaz dětem, které už mají docházku v Olbramicích za 

sebou… 

Jsme moc rádi, že se na program ke Dni maminek přijdete podívat. 

Ale myslíme, že je to den především pro maminky a babičky, tety… 

a tak je nám velmi líto, že se na tento program dívají ve stoje, 

zatímco vy, děti, sedíte. A tak doufáme, že se nad tím zamyslíte a 

v příštím roce přijdete své kamarády zase povzbudit a přitom ještě 

uděláte to vstřícné gesto - Prosím paní, pojďte se posadit, rád(a) vás 

pustím na svou židli. 

Sylva Hrušková, Jana Kuncková 
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