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Vážení občané, jak jistě víte, na
mnohých místech naší republiky
v poslední době díky velmi silným
záplavovým dešťům a ná sledným
povodním byly způsobeny  znač -
né škody na majetku. A bohužel
došlo i na tragická ne štěstí. Přes -
tože je mnoho organizací, kteří
pořádají různé sbírky pro posti -
žené, rozhodla se naše městská
část uspořádat sbírku občanů
Starého Lískov ce právě pro
území postižené po sledními po -
vod němi. Tato sbírka se koná
pod záštitou starosty měst ské

části Vladana Krás ného a zná -
mé herečky, zpěvač ky a sta -
rolískovecké obyvatelky paní 
Ale ny Antalové. Se všemi po -
stiženými cítíme jejich zármu tek
a ne štěs tí. Jsme pře svěd če ni
o potřebnosti a nutnosti pomoci.
Víme, že pouze soucítit nestačí,
ale že je po třeb ná i vý pomoc fi -
nanč ní. Pro to se k této sbírce
připojuje v prvé řadě jak Úřad
městské části, který vy členil
určité prostředky ze svého roz -
počtu, tak pochopi telně i členové
samosprávy, Rady městské části
a pracovníci úřadu ze svých
soukromých prostředků. Žádáme
tedy i vás, občany Starého Lís -
kovce, o přispění do této sbírky.
Výnos této sbírky bude po ukon -
čení věnován rozhodnutím naše-
ho zastupitelstva ně které z po -
stižených obcí. Máme za to, že
samospráva bude nej lépe vědět,
jak finanční prostředky efektivně
na zmírnění následků povod -
ňových škod použít. Věříme, že
ve Starém Lískovci žije mno ho
slušných lidí, kteří rádi, byť
i malou částkou po mo hou těm,
kteří v neleh kých po-povod ňo -
vých pod  mínkách, často znovu
budují vlastní střechu nad hlavou. 

Vážení občané, své příspěvky mů -
žete zasílat buď poštovní poukáz -
kou nebo bezhotovostně účet na
číslo: 43-5128420277/0100.
Peníze lze složit i osobně v úřed-

ní dny na pokladně ÚMČ Starý
Lískovec. V případě, že si budete
přát zveřejnit vaše jméno, připište
prosím do „zprávy pro příjemce“
jméno a adresu. Za jakoukoliv
částku, i malou, jsme vděčni.
Sbírka byla povolena rozhod-
nutím Krajského úřadu Jihomo -
ravského kraje se SpZn.: S-JMK
/98015/2009/OSP s da tem
ukon   čen í  31. 12. 2009.

Děkujeme a přejeme krásný
zbytek léta

Vladan Krásný

Alena Antalová

Oznámení o zahájení veřejné sbírky

Milí spoluobčané, 
být opatrný a obezřet-
ný se vždy vyplácí. O
této skutečnosti se
přesvědčili někteří naši
spoluobčané, které
v minulých dnech
navštívil člověk, nebo
možná i skupina lidí,
kteří se nehodlají živit poctivou
prací. Jednoduše řečeno řádí
v naší městské části zloději.
Jejich praxe je velmi jed noduchá,
na druhé straně však jejich drzost
nezná mezí. Poté, co vypnou jis-
tiče v celém domě, se v noci
vkrádají do bytů a je jim úplně
jedno, že v těchto bytech je
někdo přítomen a spí. Celkem
snadno se dostanou do bytu bez
poškození zámku, kde nejsou
zamčeny, nebo jinak zajištěny
(druhý přídavný zámek) vstupní
dveře. Pak si již v ti chosti a obrat-
nosti sobě vlastní dělají v tomto
bytě co chtějí. Zatím je nezajímají

žádné hmotné věci,
ale pouze peníze.
V rych losti prohledají
kapsy, kabelky a jiné
snadno dostupné
prostory ve vašich by -
tech a odnáší vešker-
ou naleze nou finanční
hotovost. Obrana proti

těmto zlodějům je celkem
jednoduchá. Zamykej te si
dveře od svých příbytků i v době,
kdy jste doma a zvláště pak
v noci. Dobré a doporučené je
také opatřit si na dveře druhý
zámek. A poslední věcí jsou
samotné peníze. Máte-li potřebu
mít doma větší obnos peněz,
dobře si je zabezpečte a uscho -
vejte, protože v případě krádeže
vám mohou zůstat jen oči pro
pláč. Opatrnost a obezřetnost se
v tomto případě skutečně vyplácí.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta
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Pozor! Ve Starém Lískovci řádí zloděj



PIPERADA

S bílým chlebem a sklenkou
červeného vína je piperada
lahodným hlavním jídlem

100 g uzené šunky, 2 zelené
nebo červené papriky, 2 cibule
2 stroužky česneku, 1/2 kg vel -
kých rajčat, 2 lžíce olivového
oleje, sůl, pepř, 2 snítky čer -
stvé ho tymiánu, 8 vajec

Šunku a papriku nakrájíme na
proužky. Cibuli a česnek na krá -
jíme na kostky. Rajčata vložíme
do horké vody a pak oloupeme
a nakrájíme na kousky.
Šunku opečeme na rozehřátém
oleji a pak ji dáme stranou. Do
pánve přidáme cibuli, česnek a
papriku a deset minut smažíme.
Přidáme rajčata, koření a pět
minut dusíme. Rozšleháme vej -
ce a nalejeme je k zelenině.
Zamícháme a na pět minut
přikryjeme pokličkou. Hotovou
piperadu obložíme opečenou
šunkou a posypeme petrželkou.

2 strana

starolískovecký zpravodaj srpen 2009

Každý rok člověk slaví jeden den, kdy si za -
vzpomíná se zájmem na předchozí léta, na
zážitky, které prožil, na zkušenosti, které zís -
kal a na radosti, ze kterých se i po letech těší.
Milí senioři – babičky a dědečkové ze Starého
Lískovce, jsme velmi rádi, že vás v naší měst-
ské části máme.
Dovolte nám, popřát k významnému jubileu,
kterého se ve 2. čtvrtletí roku 2009 dožili tito
občané Starého Lískovce:

Němí svědci našeho mládí

Každý rok člověk slaví

Vážení obyvatelé, návštěvníci, za -
městnanci domova, také máte
doma předměty, které jste
dávno nahradili moder -
nějšími, ale je Vám líto
vyhodit je? Potom Vám
nabízíme, abyste se zapo-
jili do projektu, který v na -
šem domově pro seniory
v současné době při -
pravujeme. Nazvali
jsme jej „Němí svědci
našeho mládí“. Těšíme
se, že se nám podaří
jednu z míst nos tí do -
mova vybavit předměty, které
naši obyvatelé znají z dob svého
produktivního života. Jste-li
ochotní přispět k realizaci tohoto
projektu, prosím oslovte nás

(kontaktní osoba paní Darja
Vrátná tel. 547 139 341, email:

mikulaskovodd@cen-
trum.cz) a po domluvě

můžete      vhodné    před -
měty 
(i nefunkční či po -
škozené) přinést kter-
oukoliv středu od 14
hodin na info -
pult domova. Pokud
budete mít zájem

zúčastnit se slavnost-
ního zahájení projektu,
jste srdečně zváni.

Datum a čas budou předem
zveřejněny na nástěnce před
domovem.

Za vedení domova 
Helena Valkounová, ředitelka

Vážení a milí spoluobčané,
i v letních měsících, v době do -
volených, radnice naší městské
části nezahálí, a proto bych vás
rád seznámil alespoň s některými
akcemi, které v současné době
probíhají nebo jsou připravovány
k realizaci a s některými, které již
byly dokončeny. 
Z dokončených akcí bych jmeno-
val dvě nejvýznamnější a to „Du -
najská 37, 39, 41, 43 a 45 – vý -
měna stávajících dřevěných oken
a balkónových dveří za plastová
v bytech; výměna předních i zad-
ních vstupních dveří do domů;
výměna dveří do bojleroven“,
další dokončenou akcí je pak
„Modernizace bytových domů
Kurská 2, 4, 6 a 8, Kyjevská 1
a 3 – výměna sklepních oken,
výměna vstupních dveří do domů,
zakrytování rozvodů elektrické
energie, modernizace výtahů“. 
Z akcí, které právě probíhají,
bych jmenoval také dvě nejvý -
znamnější a to „Vybudování par -
ko va cích míst na ulici Bosonož -
ské“, kde přibude 38 nových
parkovacích stání. Troufám si
tvrdit, že až budete číst tyto
řádky, akce již bude dokončena
a doufám, že se ulici Bosonožské
a hlavně řidičům značně uleví.
Druhou významnou akcí je kom-
pletní rekonstrukce dětského
hřiš tě také na ulici Bosonožské.
Myslím si, že zde vyroste sku -
tečné centrum zábavy a oddechu
jak pro naše malé občany, tak
i pro starší generaci. Akce pro -
bíhá za přispění státu a města
Brna a měla by být dokončena
v říjnu letošního roku. Myslím si,
že rozsáhlostí tohoto díla budete
velmi mile překvapeni. Dále pak
probíhá rekonstrukce v mateř -
ských školkách na ulici Labská,
kde se jedná o opravu kanali -
zace, a na ulici Kosmonautů, kde
probíhá oprava střechy, oprava
kanalizace a dále pak oprava
vnitřního zařízení dle platných
hygienických norem. Konečně
se nám také podařilo přesvědčit
Dopravní podnik o nutnosti re -
kon strukce nástupiště na tramva-
jové zastávce Osová. Naši tě les -
ně postižení spoluobčané budou
konečně moci pohodlně nastu -
povat a vystupovat do tramvajo -
vých vozů. 
Z připravovaných akcí bych zde
zmínil odstranění havarijního sta -
vu kanalizačních přípojek byto -
vých domů na ulici Mikuláškovo
náměstí 1, 12 a 15, Osová 4 a 6
a Vltavská 2, dále pak vybudování
dětského dopravního hřiště ve
vnitrobloku na ulici Dunajská
37–45. Konečně se také, po
ročním jednání, dočkáme infor-

mativního systému v naší měst-
ské části. Návštěvy pak již nebu-
dou muset bloudit po našich sil-
nicích a zoufale hledat tu či onu
ulici. Stále probíhá a bude i na -
dále probíhat výměna a doplnění
městského mobiliáře, to zna-
mená, že se dočkáme dalších
nových laviček a odpadkových
košů. No a konečně bych snad
zmínil ještě jedno pozitivní a to,
že bylo zlegalizováno mnoho
prošlapů nášlapnými dlaždicemi
a že v této činnosti budeme ještě
v letošním roce pokračovat. Uleví
se tak hlavně pěším. 
Na samotný závěr ještě jedno
upozornění. V současné době
probíhá v naší městské části
úprava a doplnění dopravního
zna čení. Sledujte proto prosím
peč livě veškeré změny, ať se
nedostanete do rozporu se záko -
nem o provozu na komunikacích.
Přeji vám krásný zbytek léta,
přjemně strávené dovolené a
buď te, prosím, všichni na sebe
opatrní.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

Práce je stále dost

Astashko M. Zacharov
Babáková Pavla
Balíková Květoslava
Balos Alois
Bartoňková Milada
Berková Helena
Berková Jana 
Bílek Zdeněk
Blažek Lubomír
Bučková Lidmila
Cibulka Vlastimil
Coufal Jan
Dohnalová Zdena
Elsner Leopold
Ertl Viliam
Fányová Jarmila
Foersterová Olga
Foral Rudolf
Fullerová Marie
Grygarová Květoslava
Hejzlarová Marta
Hradilová Jiřina
Hrazdíra Leo
Hrušková Naděžda
Hykrdová Františka
Charvát Tomáš
Chrenová Marie
Jarůšek Bohumír
Kamalander Antonín
Klouček Stanislav 

Kloud Ladislav
Klusáček Milouš
Kočková Olga
Koplíková Ludmila
Kotulan Antonín
Krčma Miroslav
Kupin Grigorij
Kvardová Charlotta
Libich Josef
Lišková Jiřina
Ludvíková Vlasta
Malý Vlastimil
Martinková Božena
Mašek Antonín
Merta Jiří
Michalíková Ludmila
Mikší Libuše
Mikulica František
Nezdařilová Ludmila
Nunvář Alois
Pařízek Vojtěch
Pasulková Milada
Peřina Jaroslav
Peterková Drahomíra
Poláčková Anna
Pořízková Františka
Pořízková Marie
Proksová Zdeňka
Pšenka Jaroslav
Purčová Marie

Ráček Jiří
Růžička Jiří
Sedláčková Zdeňka
Schillerová Eva
Skoupá Helena
Slámová Anastázia
Slámová Vlasta
Straková Zdenka
Synek Vít
Šauer Adolf
Šilhanová Marie
Šilhavý Milan
Šlapal František
Šnajdrová Marie
Vacková Marie
Vašíčková Danuta
Vávra Jan
Veselá Milena
Vizina Josef
Vráželová Irena
Vršková Marta
Vykoukal Jan
Weidenhöferová
Vlasta
Záhorská Vojtěška
Zatloukal František
Zezulová Jiřina
Žaloudek Vojtěch

Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let.

Za radnici MČ Brno-Starý Lískovec
Mgr. Květuše Doležalová, místostarostka

Gourmet
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Přijďte mezi hasiče

Jednotka sboru dobrovolných
ha sičů naší Městské části, hledá
do svých řad nové členy starší
osmnácti let s dobrým zdravotním
stavem. 
Nabízíme zajímavé uplatnění: vý -
jezdy k požárům, živelným pohro -
mám a k různým událostem v naší
MČ. 
Pravidelné odborné školení a vý -
cvik v oblasti požární ochrany,
teorie a praxe. Hasičské soutěže
v požárním sportu ve městě Brně
a jeho okolí. Sportovní vyžití –
stolní tenis. Máme  velice přátel-
ský kolektiv. 
Bližší informace Vám rád podá
velitel jednotky p. Petr Kouřil
mob. tel. 732 707 687.

A další tábor úspěšně za námi…
Říkám si s odstupem času, kdy
bych se s Vámi chtěl rozdělit
o zážitky z našeho skautského
tábora, který se již tradičně
uskutečnil na malebné louce pod
Suchým vrchem za vesnicí Jam -
né nad Orlicí. Letos jsme slavili
jubileum – byl to náš již 20. tábor,
který naše středisko pořádalo
a 15., na kterém jsme byli spo -
lečně se spřáteleným oddílem
z Bystřece v Orlických horách.
Letošní tábor začal jako obvykle
stavěčkou, kdy jsme za víkend asi
v 15 lidech celý tábor postavili.
Počasí nám přálo, takže práce to
byla vcelku příjemná. V neděli by
nám normálně najížděly děti, ale
protože letos začaly prázdniny
oficiálně až ve středu, rozhodli se
naši roveři a rangers (starší skau-
ti a skautky), že do této doby tá -
bor pohlídají. Zpestřením jim byl
i dohodnutý paintball v lesích nad
táborem. 
Ve středu ale již dorazily všechny

děti a část vedoucích a tábor
mohl začít. Jistě si vzpomínáte na
počasí, které celou republiku
pro vázelo na přelomu června
a téměř celý červenec. Celý
tento „půl“ týden o sobě počasí
dávalo vědět hlavně častými
dešťovými přeháňkami, ale po
zbytek tábora, i když byly pře-
háňky skoro denně, už nepršelo
víc jak hodinu a spíše v noci,
takže program pokračoval dle
připraveného plánu. 
Letos byla pro děti připravena
celotáborová hra, která se jme -
no vala: Byl jednou jeden… Dopl -
nit bych mohl k jednotlivým dnům
např. skaut, batole, sportovec,
rodina anebo škola – to jste měli
vidět, jak se někteří snažili. Sice
ne jako v opravdové škole, snad
ještě více, protože vítězství v ce -
lotáboré hře se přece cení. Mimo
připravený program, na kterém
roveři a rangers pracovali již od
února, jsme spolu s naším du -
chov ním otcem br. Pavlem při pra -

vili lanové centrum, kde se mohli
vyřádit jak děti, tak i dospělí.
Jednalo se o 9 lanových pře ká -
žek, ať už jen chození mezi lany
nebo přechod pavučiny. Vrcho -
lem ale asi pro většinu byla lanov-
ka, kde se všichni mohli spustit
na 40metrovou jízdu ve výšce asi
5 metrů. Pro většinu hlavně mlad -
ších dětí to byla premiéra pře ko -
nat se a spustit se volným pádem
na cestu přes potok. Ale jakmile
se odvážili poprvé, měli chuť jez -
dit pořád dokola. 
Asi podobně jako jejich rodiče,
pro které jsme připravili na neděli
návštěvní odpoledne našeho tá -
bora. Protože jsme s podobnou
akcí hromadné návštěvy neměli
zkušenosti, plni napětí jsme če -
kali, kolik rodičů vlastně dorazí.
A myslím, že když k nám v neděli
začali najíždět, všichni byli příjem-
ně překvapení. My z počtu rodi -
čů, že k nám našli cestu, a rodiče
jistě z toho, jak děti přebývají
a užívají si tábora. Nutno podot-
knout, že při této návštěvě nebyly
děti v táboře, protože bychom

jistě nezajistili rodiče všech,
zvláš tě těch nejmenších, a snad
i proto se večer někteří divili, kdo
jim nechal balíček sladkostí ve
stanu. Rodičům jsme na oplátku
za dlouhou cestu alespoň uvařili
kávu a čaj a provedli je po našem
táboře, aby viděli, kde se dětem
vaří, kde spí, jak vypadají latríny,
umývárny a sprcha a již výše zmí -
něná lanovka. Některým rodičům
se opravdu líbila a jedna jízda jim
skutečně nestačila 
Po skončené návštěvě pak začal
druhý, poslední týden našeho
táboření, kdy na všechny čekal
dvoudenní puťák na Pastvinskou
přehradu, kde jsme se vykoupali
a kousek nad přehradou i přeno-
covali. Po návratu do tábora nás
čekala příprava posledního tábo -
rového ohně a programu k němu.
Po nástupu, na kterém byly vy -
hlášeny výsledky celotáborové
hry a výherci soutěže o nejlépe
a nejhůře uklizený stan, jsme se
přesunuli k ohni. Připravený pro-
gram a zpěv u kytar se nesl lou -
kou do brzkých ranních hodin. 
Protože už několik let naše vy -
bavení a tábořiště půjčujeme br.
Mechovi a dalším, odpadá nám
celodenní stres s bouráním tábo-
ra, ale zvlášť těm starším se jen
přesune o měsíc, kdy se na tá -
bořiště vydáme složit všechen
materiál, uskladnit jej v Jamném,
abychom mohli, dá-li Pán Bůh,
opět přijet a těšit se z tohoto nád-
herného místa. 
Pevně věřím, že se na dalším
táboře potkám se všemi, kterým
není činnost v našem středisku
lhostejná a snaží se svůj čas trávit
s dětmi, které naše oddíly během
roku navštěvují.

David Kolínek
zástupce vůdce, Junák

středisko Starý Lískovec Brno
zastupitel, KDU-ČSL

Vzpomínka na skautský tábor 2009…
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Rozhovor s přípravným týmem akce Živý Lískovec

Dozvěděli jsme se, že se v na -
šem sídlišti uskuteční akce
s náz vem Živý Lískovec. Mohli
byste nám ji krátce předsta -
vit? 
Jak už název celé akce napovídá,
jedná se o oživení naší městské
části hudebním festivalem a do
dalších ročníků počítáme i s dal -
šími doprovodnými akcemi po
celém Lískovci. 
Bude to zábavné rodinné odpo -
ledne s vystoupením folk a coun-
try skupin, takový první country-
folkový festival pořádaný v naší
městské části.

Jak vznikl nápad pořádat ta -
ko vou akci mezi paneláky? 
Nápad vznikal v hlavách hlavních
organizátorů již několik let, ale
jednou jsme prostě „praštili“ do
stolu s tím, že to letos prostě
uspořádáme, abychom o tom jen
pořád nemluvili. A zároveň jsme
chtěli aby se taková akce usku -
tečnila pod širým nebem a samo -
zřejmě ve Starém Lískovci.
Nechceme, aby život ve Starém
Lískovci tak nějak nudně ubíhal,
chceme nabídnout pěkné sobot-
ní odpoledne v přírodním pros-
toru určené široké veřejnosti.

Na co se mohou návštěvníci
těšit? Co tam pro ně bude při -
praveno?
Hlavním cílem je „oživit“ měst -
skou část Starý Lískovec hudeb-
ním představením zajímavých
interpretů. Pro návštěvníky je
mimo hudební scénu, kde vy -
stoupí např. Wabi Daněk, Pavlína
Jíšová, Bokomara, Zelenáči
a dal ší, připraveno občerstvení
a doprovodný program, který je
zaměřen hlavně na děti. 

Takže mohou přijít i rodiny
s dětmi? Jaký program pro
děti chystáte?
Ano, rodiny s dětmi jsou vítány.
Program pro ně připravují naši
starší skauti přímo v areálu. Děti
si budou moci od 14.00 hodin
zasoutěžit v různých disciplínách,
bude připraven skákací hrad,
trampolína, malování, jízda na po -
nících a další. 

Podle toho všeho, co jste nám
právě prozradili, to vypadá, že
se můžete těšit na velkou
účast. Kde se tedy festival
usku teční?
Na velkou účast budeme připra -

veni, stejně tak jako areál, který
vyroste mezi kostelem a školou
na ulici El. Přemyslovny. Vstup
bude umožněn v sobotu 5. září
2009 od 14 hodin, kdy začne
program pro děti. Koncerty
budou zahájeny v 15 hodin.
Aktuální informace jsou pak na
www.zivyliskovec.cz, včetně míst,
kde je možno koupit výhodné

vstupné v předprodeji.

Děkujeme za váš čas i od -
povědi a přejeme akci Živý
Lískovec úspěšný první roč -
ník a Starému Lískovci více
podobných akcí.

Za redakční radu 
Magdaléna Dvořáčková

Létají televizory?
Nad touto otázkou jsem se zas-
tavil v předvečer prvního letního
dne, když jsem se kolem 19. ho -
diny vracel domů a nacházel jsem
se v prostoru hlavního vchodu
(domu na ulici Oderská 6). Když
jsem vešel pod stříšku z lešení,
ozvala se hrozivá rána doprová -
zená praskotem prken na stříšce.
To bude asi špatně usazené okno
při otvírání, pomyslel jsem si.
Chyba lávky – byl to nový model
létajícího televizoru!
Jeho tvůrci jsou však s vývojem
svého vynálezu očividně teprve
na počátku, neboť pro start sa -
motného letu musí vyvinout sou -
čet sil F1 (přenesení televizoru
z původního místa k místu hodu)
a F2 (shození přístroje dolů).
Přemýšlel jsem, co asi mělo být
výsledkem působení těchto sil.
Že by se jednalo o první atentát
na mou osobu? Nebo vynálezci
chtěli televizoru co nejrychleji
pomoci k recyklaci? Možná se
jednalo o pokus v nové disciplíně
zvané „házení televizoru z okna
na trávu“ a vrhači přehlédli síť,
která tento pokus odsoudila k ne -
zdaru. Nebo snad před samot-
ným hodem sledovali zápas
svého oblíbeného sportovního
týmu a reagovali na neúspěch

svých miláčků vedle rázného „Na
tohle já se nebudu dívat“ – nemo-
houce dát padáka sportovcům
samým – aspoň vyhazovem tele-
vizoru? Jen to nešťastné lešení
celou situaci poněkud zkompliko-
valo.
Každopádně, milí „vyhazovači“: já
jsem váš pokus, ať už byl moti -
vován sebehloupějším úmyslem,
přežil, a pokud nepovýšíte vaše
hry na hody ledničkou, od které
by mne ani prkna na lešení ne -
zachránila, tak doufám, že místo
jakýchkoliv domácích spotřebičů
budu ještě nějaký čas mít na krku
hlavu. Ach ano, děkuji za optání,
nic se mi nestalo, ani policie se
volat nemusela, aby vyšetřila
trest ný čin ublížení na zdraví s vý -
hledovým odnětím svobody na
ně kolik let.

PS: Jakmile ještě někdy uvidím
na lešení někoho jiného než
prcovníky stavební firmy, volám
po licii, nebo půjdu vrhačům
vysvětlit nesmyslnost jejich po -
čínání osob ně!

Pěkný den všem normálním lidem.

Tomáš Rozsypal
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Ve dnech 16. až 18. července 2009
proběhlo ve španělské Córdobě
již IV. Evropské mistrovství uni-
verzit v karate (EUC).
Turnaje se zúčastnili studenti ze
76 univerzit (ze 17 států Evropy).
Velice početné výpravy přijeli
z Německa, Černé Hory, Make -
donie, Velké Británie, Polska,
Rakouska a samozřejmě ze Špa -
nělska, překvapivě malá byla
účast ze Slovenska (pouze tří -
členná výprava) a z Itálie nepřijel
vůbec nikdo. V české výpravě
došlo oproti původní nominaci
k velkým změnám. Z původně
nominovaného základu osmi stu-
dentů se nezúčastnil nikdo.
Bohužel k předem ohlášené ne -
účasti Jakuba Tesárka se neče -
kaně přidal i Jindra Pilmann (UK),
takže už jsme nedokázali sestavit
zamýšlený KATA tým s „domeč -
kovskými“ studenty Markem
Aber lem (MZLU) a Davidem
Kopečkem (MU). Takže nako -
nec kluci dostali příležitost ale-
spoň v jednotlivcích. Výpravu
ještě doplnily děvčata z TU Li -
berec (Aneta Markušová a Tereza
Matějková), dále z ostravských škol
Karolína Bobková (OU) a Adam
Sládeček (VŠB TU) a nakonec
nejúspěšnější Zuzka Hepnarová
(UJEP; celkem sedm studentů,
pět jich bylo úplných nováčků). 
Náš původní cestovní plán jsme
museli několikrát měnit, nakonec
jsme v úterý v podvečer odletěli
z Prahy do Madridu, odkud jsme
se přesunuli nočním autobusem
do Córdoby, kde už na nás čekali
pořadatelé a dopravili nás do
místa konání.
V rámci soutěže bylo o nás velmi
dobře postaráno, vše potřebné
bylo umístěno v areálu místní uni-
verzity (informační centrum, uby-
tování, stravování, rozcvičována,
bazén) a krásná sportovní hala
byla vzdálena od areálu univerzity
asi 10 minut pěšky. Registraci
k soutěži jsme zvládli bez jakých -
koliv problémů a vzhledem ke
stálému slunečnému počasí (po -
tvrdilo se, že Córdoba patří k nej -
teplejším místům v Evropě; teplo-

ty se blížily až ke 40 °C) nevznikly
ani žádné potíže s přesunem do
haly.

První den (čtvrtek)
První den byl zahájen kategoriemi
týmů – KATA i KUMITE. Nám se
vyplatilo, že jsme si troufli včas se
přihlásit do kategorie KATA týmu
žen, protože díky malému počtu
přihlášených družstev to pro nás
znamenalo zisk medaile. Nako nec
holky skončily na druhém místě,
když je porazilo družstvo z Černé
Hory. Zvláštní poděkování si za -
slouží Tereza Matějková (TU),
která do finále nastoupila se
zraněnou rukou z předcháze-
jícího zápasu kumite družstev,
kde společně s Anetou Marku -
šovou (TU), podlehly již v prvním
kole francouzským studentkám
z univerzity L. Da Vince (0:2).
Francouzky pak celkově skončily
na třetím místě.
V mužích naši kluci jen smutně
přihlíželi vítězství Rakušanů nad
Tureckem v KATA týmech. KU -
MITE týmů vyhráli Makedonci,
když zvítězili nad studenty z Mad -
ridu, nicméně asi předčasné fi -
nále bylo utkání Makedonců s vý -
běrem Velké Británie (3:2).

Druhý den (pátek)
Druhý den turnaje začal soutěže-
mi KATA. V soutěži žen jsme za -
stoupení neměli, takže jsme jen
překvapeně přihlíželi porážce
Slovenky Kateriny Longové (KU
Bratislava), když prohrála již
v prv ním kole s domácí závodnicí
(2:3).
Do silně obsazené kategorie
KATA mužů (25) nastoupili naši
zástupci David Kopeček a Marek
Aberl s velikým odhodláním.
V prvním kole David přesvědčivě

vyhrál s Němcem L. Germicem
(U Bonn) po výborně zacvičené
kata Kanku-Dai (5:0) aby ve
druhém kole narazil na člena
vítězného rakouského kata týmu
Thomase Kaserera a po vyrovna -
ném boji nakonec prohrál (1:4).
Také Marek měl v prvním kole
německého soupeře T. Schmitze
(U Bonn) a také ho dokázal po -
razit (5:0). Vítězství jej povzbudilo
do dalších kol, takže ještě zvítězil
nad D. Jesusem (U Porto 3:2)
i Španělem P. Rodriguezem (5:0),
a dostal se až do semifinále. Zde
však narazil na domácího favorita
D. Quiteru, který mu nedal šanci
a zvítězil (5:0). V závěrečném boji
o bronzovou medaili se Marek
znovu střetnul se Španělem, ten-
tokrát známým F. J. Salazarem
a také prohrál (5:0). Nicméně lze
vystoupení obou „katařů“ z Do -
mečku považovat za velice úspěš-
né a za předvedený výkon se
určitě nemuseli stydět.
Bohužel „kumiťačkám“ se již tolik
nedařilo. V kategorii kumite žen
do 55 kg jsme měli dvojí zastou -
pení. Aneta Markušová (TU) se
po volném lose vyfaulovala ve
dru hém kole se Slovenkou J. Voj -
tikevičovou a také Tereza Matěj -
ková (TU) prohrála ve druhém
kole s A. Streit v prodloužení na
praporky (1:3).
Takže jediný úspěch zazname-
nala Karolína Bobková (OU), když
porazila Polku M. Ojak (AZS
Wroclaw). Bohužel však prohrála
v dalším kole s pozdější domácí
finalistkou I. Gonzales (1:2)
a i v boji o bronzovou medaili
s I. Larraňada  (0:1). Takže jen
další páté místo.

Třetí den (sobota)
V sobotu jsme už měli pouze dvě
želízka v ohni, a to Adama Slá -
dečka (VŠB TU) v početně velmi
obsazené kategorii kumite do
75 kg (25) a Zuzanu Hepnarovou
(UJEP) v kategorii kumite žen nad
68 kg (4).
Hned v prvním kole čekal na
Adama Španěl D. Peréz, který
dokázal až po velmi vyrovnaném
boji Adama těsně porazit (1:0).
A nepodařilo se uspět ani Zuzce,
když nastoupila proti pozdější
vítězce Španělce L. Rodri gue -
zové s příliš velkým respektem
a její závěrečná snaha již na

úpravu výsledku nestačila (0:2).
Útěchou ji však mohl být alespoň
zisk bronzové medaile.

Takže závěrečná bilance českých
akademiků – jedno stříbro, jeden
bronz a dvě pátá místa nebyla
vzhledem k okolnostem až tak
špatná. Určitým diplomatickým
úspěchem bylo i to, že jsem
obstál i jako rozhodčí a byl jsem
nasazován i na finálová utkání.

K hezkému zázemí také přispěla
výborná organizace celé soutě -
že. Závěrem mohu všem účast-
níkům jen poděkovat za vzájem-
nou soudržnost i atmosféru,
úspěš né zvládnutí cesty (i s noč -
ním čekáním na pláži v Malaze)
a doufám, že získané zkušenosti
zdárně zúročí při další příleži-
tostech.  

Ing. Petr Vrbík
za KK ČAUS

Karatisté z Domečku bojovali na EUC ve Španělsku

Iskerka

Dětský folklorní soubor ISKER-
KA (iskerka je valašsky sed-
mikráska), působící v Brně,
Králově Poli, přijímá děti a mlá -
dež do souboru. 
Přijímáme zájemce o lidový ta -
nec i naprosté začátečníky bez
kon kurzu! 
Začínáme 14. 9. 2009 potom
vždy každé pondělí a úterý,
dle věku dětí, nábor není  časo -
vě omezen.

Nácviky:  
pondělky – oddělení dětské: 
od 17.00 do 19.00hod, děti od
8 do 12 let
úterky – oddělení mládeže: 
od 17.00 do 19.00 hod, mládež
od 12 do 18 let (lze až do 26 let)

Místo nácviků: Základní škola,
Košinova ul. 22, Brno-Královo
Pole, školní družina. 

Kontaktní adresa: 
Vangorová Vladimíra
Merhautova 177, 613 00 Brno
telefon:  605 11 11 96, 
e-mail: iskerka@seznam.cz
www.iskerka.wz.cz
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VERBUM ET MUSICA společně s náboženskou
obcí BRNO II Církve československé husitské si vás dovoluje pozvat:   

• 11. 9. 2009 v 18.00 hod.
RECITAL LAHODNÁ VTEŘINA – komponovaný pořad slova, hudby
a poezie ze sbírek básníka a esejisty Stanislava Kubína Dotýkání, Čas
zastavení – čas Perseid, Klečící Bůh a Oblouk návratu. Čte autor.
Doprovodné texty básníka PhDr. Františka Novotného, herce Alfreda
Strejčka, theologa ThDr. Jiřího Vaníčka, publicisty Petra Štěpánka, ze
zvukového záznamu čte Mgr. Benjamin Mlýnek.
Místo konání: Sbor Betánie, Nové Sady 32 a, Brno

• 25. 9. 2009  v 18.00 hod.
HOLOCAUST, VĚC MINULOSTI?
Netradiční díl cyklu Povídání o filmu, který bude věnován dokumentární-
mu filmu Sedm světel (režie Olga Sommerová) s paní Erikou Bez -
díčkovou, která sama v tomto dokumentu vystupuje a jejíž vzpomínky
jsou v tomto filmu mimo jiné zachyceny. S pamětnicí a účastnicí hrůz
„konečného řešení“ budou mít diváci možnost hledat odpovědi na
otázky, které před námi vyvstávají s rostoucí nesnášenlivostí v naší
společnosti.
Místo konání: Sbor Betánie, Nové Sady 32 a, Brno

Vstupné je na oba pořady dobrovolné. Vzhledem k omezené kapacitě
sboru je možno si místa rezervovat na tel. čísle 776 032 149.
Podrobnosti najdete na adrese: www.verbumetmusica.com

Občanské sdružení Verbum et Musica

Tenisová škola Tallent působící v Brně  připravuje pro děti na září 2009
ukázkové odpoledne, na kterém se mohou seznámit se začátky tenisu.
Kvalifikovaní trenéři vysvětlí dětem základy tenisu, správné držení rakety
a postavení k míči. Poradí i rodičům, jakým způsobem mohou dětem
v jejich dovednostech pomáhat a tyto sami rozvíjet. V rámci doprovodné
soutěže děti získají věcné ceny a diplomy. 
Děti se při tréninku a vzájemných utkáních učí umění fair-play, vytrvalosti
a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psy-
chické schopnosti.
Máte doma syna či dceru, které by tenis mohl zajímat? Zajímá Vás tenis?
Přijďte se pobavit a zároveň získat spoustu užitečných zkušeností?
Informace získáte na www.tallent.cz nebo se nás obraťte přímo na tel:
224 815 871, 603 52 71 72.
Výuce tenisu se věnujeme od roku 1993. Přijďte, těšíme se na Vás.

Seznamovací odpoledne s tenisem

Otevíráme pro Vás novou pobočku České pojišťovny
ve Starém Lískovci. Najdete nás každý všední den na
adrese Klobásova 1, Brno.

Pod záštitou hejtmana Jihomo -
ravského kraje Mgr. Michala
Haška uspořádalo občanské
sdružení AGAPO u příležitosti
5. výročí svého založení dne
8. června v prostorách Slévárny
Vaňkovka a Café Práh společen-
ské setkání „Projděme se spolu
sociálními službami občan-
ského sdružení AGAPO.“ Na -
ším zámě rem bylo seznámit širší
veřejnost, jak odbornou tak i laic -
kou, s reali zováním služeb sociál-
ní rehabilitace. Především pak
s programy podporovaného za -
měst návání, tranzitním progra -
mem, JOB KLU BY i ostatními
slož kami rehabilitace, a upozornit
tak na charakteristiku vybraných
sociálních problémů a některých
možností jejich řešení. Setkání se
zúčastnili i zástupci Jihomo -
ravského kraje pan Mgr. Martin
Petřík (ve doucí Odboru sociál-
ních věcí), který představil sociál-
ní služby v Jihomoravském kraji
a Indivi duální projekt Jihomo -
ravského kraje, a pan Mgr. Mi -
chal Lipovský (zástupce Reali -
začního týmu Indi viduálního pro-
jektu). Přivítali jsme i paní Helenu
Reichmanovou, ví tězku krajské
ceny Homo Auxilia ris 2008, která
pohovořila na téma přístup so -
ciálních pracovníků k vlastní pro-
fesi, a paní Kateřinu Kotoulovou,
která přítomné seznámila s tran -
zitním programem z pohledu za -
městnavatele.
Vedle samotné prezentace slu -
žeb a jejich zhodnocení se před-
stavilo také Divadlo Dno a hu -
dební formace Body & Soul. Celý
program doprovodila výstava vy -
braných fotografií paní Alice
Prokopové „Místo pro každého“.

Petr Mareš
AGAPO, o.s., 
Cejl 68/33,  602 00  Brno
mobil: 605 272 200
tel: 541 210 549
e-mail: p.mares@agapo.cz
info@agapo.cz

Občanské sdružení AGAPO
vzniklo v květnu 2004 jako
dobrovolné ob čan ské sdružení.
Jeho poslá ním je podporovat
pracovní uplatnění lidí se zdra -
votním a sociálním znevýhod-
něním v Brně a jeho okolí, aby
mohli žít běžným životem. Cílo -
vou sku pinou jsou lidé se zdra -
votním postižením (lidé s men-
tálním, smyslovým, fyzickým
nebo kombinovaným postiže ním
a dušev ním onemocněním),
lidé se sociálním znevýhod-
něním, lidé s nízkou kvalifikací
nebo bez kvalifikace a lidé s ku -
mulací více znevýhodnění. Cí -
lem je zvýšit samostatnost těch-
to osob prostřednictvím služby
so ciální rehabilitace (v rámci
programů podporovaného za -
měst návání, tranzitního progra-
mu, Job klubů, ostatních složek
so ciální rehabilitace).

Tento projekt je financován z pro -
středků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operač -
ního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního roz -
poč tu České republiky.

Seznámení s vybranými službami

ZOO Brno
v září

SETKÁNÍ ADOPTIVNÍCH
RODIČŮ A SPONZORŮ 

PRO ŠKOLY – 25. 9. 2009

Pozvánka pro všechny adoptivní
rodiče a sponzory zoo ze škol
k její prohlídce spojená s kultur -
ním programem a soutěžemi.
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