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Další etapa výměny řidičských 
průkazů je před námi

první starolískovecký 
„Den radnice“ se vydařilZnáte to jistě sami. Jedno 

často používané rčení praví: 
„Jsou věci, které nikdo ne
udělá, protože všichni říkají, že 
to nejde. A pak někdo přijde a 
udělá to, protože nevěděl, že to 
nejde.“  Podobné je  i ji  né okříd
lené úsloví – o boji s větrnými 
mlýny. Je jistě velmi pohodlné 
odbýt problém konstatováním, 
že „to nejde“, stojí to rozhodně méně sil 
než druhá varianta. Pakliže se v dnešní 
době někdo rozhodně navzdory všem 
komplikacím, problémům a těžkostem 
přikročit k druhé části výše zmíněného 
rčení, bývá nezřídka označen za naivní
ho snílka, popřípadě Dona Quijota, který 
s vě trnými mlýny bojoval jako historicky 
první, a to doslova.
Podobně jsem si mohl připadat před dvěma 
roky i já. Rozhodnutí vybudovat ve Starém 
Lískovci velké, moderní a multifunkční 
hřiště se leckomu zdálo jako velmi naivní 
nápad. Nejsou přece peníze, není ochota, 
není územní plán, není nic, říkali mnozí. 
Komplikace se vršily takřka geometrickou 
řadou. Těch potutelných úsměvu a škodoli
bých vět „nemáš šanci“, když jsem zařizo
val dotaci ze státního rozpočtu, jsem si užil 
až dost. Mnohokrát jsem mohl pochybovat, 
zoufat si, ale ani v nejmenším jsem nikdy 
nelitoval toho, že mi kdysi stavba hřiště 
přišla jako dobrý nápad. Přestože jsem 
mnohokrát „skřípal zuby“, ani v nejmen
ším jsem nikdy nelitoval toho, že jsem 
raději nezůstal sedět a nepoužil jednu z 
mnoha klasických a častou používaných 
obměn věty: „Nejde to.“ A vyplatilo se. Ty 
dva roky utekly jako voda a hřiště dnes 

Další etapa výměny řidičských prů-
kazů je před námi. Řidičské průkazy, 
které byly  vydané v období od 1. 1. 
1994 do 31. 12. 2000 podléhají 
povinné výměně nejpozději do kon-
ce roku 2010.  Ještě tak neučinilo 
přes milion řidičů. Z tohoto důvodu 

dává Ministerstvo dopravy za pomoci 
Policie ČR s předstihem informace 
týkající se výměny. Řidičům doporu-
čujeme nenechávat výměnu na po-
slední chvíli, ale zajít si na pověřený 
městský úřad už nyní, vyhnou  se tak 
frontám a zbytečnému čekání.
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Na úvodní říjnovou sobotu byl naplánován 
první a – dá se říci – zkušební ročník „Dne 
radnice“, v jehož rámci se mělo skloubit 
sportovní zápolení, zábava a další atributy, 
kterých se nám v dnešní uspěchané době 
dostává stále méně. Na přípravě se ve 
spolupráci s radnicí podílel i SK Špilberk. 
Počasí, po celé září nádherné, se začalo 
kabonit, ale modlitby organizátorů nakonec 
byly vyslyšeny a od brzkého sobotního 
rána se obloha skvěla blankytnou modří. 
Na tom se nic nezměnilo po celý den – 
místo kapek deště zdravilo závodníky 
i návštěvníky hřejivé slunce, takřka na
posledy v letošním roce.
Start celého podniku byl naplánován na 
deset hodin dopoledne, ale již hodinu před 
slavnostním zahájením se prostranství 
přes Základní školou Bosonožská hem
žilo pořadateli, pomocníky, staviteli i ná
vštěvníky, které vylákalo slunce z teplých 
peřin dříve, než v sobotu bývá obvyklé. Ti 
sledovali zvědavě rojení mládeže všeho 
druhu v bruslích a s přilbami či pozvolna 
vztyčované stánky s různým sortimentem. 
Omladinu zajímal zejména skákací hrad či 
přistavený vůz s řadou masitých dobrot, ti 
starší s nadějí vzhlíželi ke stanu, ve kterém 
měla probíhat degustace vína. Diváci obou 
kategorií pak svorně se zájmem pozorovali 
dobové stánky s historickou tématikou. 

Slavnostní zahájení závodu obstaral kromě 
moderátora populární herec Zdeněk Korči
án, tentokrát převtělený za doktora Koleč
ka. Ten poletoval během celého závodu od 
pódia ke startu a zpět, neustále těkal mezi 
závodníky a zásoboval je radami, vtipy 
i prostým povzbuzením. O zábavu těch 
nejmenších se starala Martina Vítková, 
i díky jejím soutěžím tak například chodník 
před školou až do prvních říjnových dešťů 
zdobila celá řada pestrých kachen.
 V době startu prvního závodu (Mládež „B“) 
se sešel již četný dav, částečně tvořený 
rodiči, částečně zájemci o závod, částečně 
pořadateli a částečně též těmi, které přilá
kal nebývalý hlomoz v jinak klidném koutu 
druhého největšího města v republice. Po 
nezbytném proslovu doktora Kolečka pak 
pan starosta Krásný, duchovní otec celé 
akce, odstartoval závod těch nejmenších. 
Okruh byl kilometrový, přichystal však pro 
závodníky mnohá úskalí. V pelotonu bylo 
šest chlapců a pět dívek. Nejlépe se jím 
prokousal Jiří Bláha, který s časem 3:28 
tuto kategorii ovládl. Druhý skončil Lukáš 
Svoboda (3:40), v ženské kategorii byla 
nejlepší Lucie Jarošová (3:56, celkově 
na krásném pátém místě mezi jedenácti 
účastníky). 

pokračování na str. 2

stojí. Stačilo k tomu vlastně 
relativně málo – nepodlehnout 
malomyslnosti a pohodlnému 
přístupu a najít způsob, jak 
by to něco, co podle všech 
nejde, jít mohlo. Nebylo to jed
noduché, nebylo to rozhodně 
pohodlné, ale snad to stálo 
za to. 
Je pravdou, že se nám za po

slední dobu pár věcí podařilo. A myslím, že 
sice pomalu, ale jistě měníme naši měst
skou část k lepšímu. Nic však mě osobně 
nenaplňuje tak dobrým pocitem a, upřímně 
řečeno, i velkou hrdostí, jako právě nové 
vícegenerační hřiště na Bosonožské ulici. 
A to nejen proto, že patří k nejhezčím ve 
městě Brně, ale i proto, že vůbec je. Mnozí 
třeba namítnou, že jsme mohli tyto peníze 
využít na něco jiného. To jistě mohli. Ale 
já osobně si myslím, že Starý Lískovec 
si tuto odpočinkovou zónu zasloužil a že 
to byl zatím můj nejlepší nápad. 
Je možné, že teď někdo namítne, že jsem 
pěkný „chlubílek“. Věřte, že tomu tak není. 
Jsem velmi kritický sám k sobě a mnoho
krát sám se sebou nespokojený. Tentokrát 
však ne. To hřiště byl můj sen a vize 
a splnilo se mi to. A těžko dokážu popsat 
radostný pocit, který z toho mám. A věřte, 
že rozzářené oči dětí a spokojenost všech 
ostatních, kteří toto hřiště budou využívat, 
jsou pro mě a moje spolupracovníky, kteří 
se na celém projektu podíleli a pomáhali, 
tou odměnou nejvyšší.  
Na závěr bych vyslovil ještě jedno přání. 
Pokud si o něčem někdy budete myslet, 
že to nejde, zkuste vymyslet způsob, jak 
by to jít mohlo. Nehledejte sto důvodů proč 
ne, ale alespoň jeden, proč ano. Uvidíte, že 
se vám potom bude žít lépe, a i kdybyste 
třeba neuspěli, můžete si alespoň říci, že 
jste pro úspěch udělali opravdu všechno. 
A to je pocit k nezaplacení… 

Váš Vladan Krásný, starosta
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vážení občané,

Zveme vás na slavnostní 
otevření vícegeneračního 
hřiště na Bosonožské ulici 
v sobotu dne 7. října 2009 
ve 14 hodin
těšíme se na vás

Start závodu mládeže
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rozhovor s ředitelem ZŠ labská
Od tohoto vydání Starolísko
veckého zpravodaje bychom 
vám rádi přinášeli pravidel
ně rozhovory s významnými 
osobnostmi této městské 
části. Věříme, že mnohý 
čtenář jistě ocení možnost 
přečíst si příběhy a názory 
známých postav a poznat, že 
to vlastně jsou také jen lidé, 
mající podobné koníčky, zájmy 
a problémy. Jako první na naše otázky 
odpovídal ředitel Základní školy Labská, 
pan Lubomír Strnad. Ten nedávno oslavil 
významné životní jubileum, před rokem se 
výročí dočkala jeho škola. Nejen k těmto 
tématům se stočil náš rozhovor. 
n Vedete jednu ze starolískoveckých škol, 
jaký je tedy od počátku váš vztah k této 
městské části?
Musím přiznat, že nejsem rodákem, pochá
zím z Obřan, odkud do Lískovce dojíždím 
dodnes. Po studiích jsem začal učit na 
Starém Brně, na nynější Vídeňské, průbě
hem doby jsem se stal zástupcem ředitele 
na Arménské a pak už přišel přesun sem, 
na Labskou. 
n Když se řekne škola na Labské, vybaví 
se hodně lidem přívlastek „hokejová“. Bylo 
tomu tak vždycky?
Nikoliv, to vzniklo později. Měli jsme už před 
revolucí možnosti rozšířit určitým způsobem 
výuku tělesné výchovy a rozhodli se pro 
hokej. Já hokej v minulosti hrával, posléze 

jsem začal i trénovat, stal jsem 
se předsedou mládežnického 
hokejového oddílu , kterým 
jsem de facto dodnes. Spojuji 
tak vlastně dvě funkce, což je 
pro mládežnický hokej i pro 
zaměření školy výhodné. Po
stupně se výuka rozšiřovala 
a od roku 2000 máme Mini
sterstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy přidělen status 

školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 
konkrétně tedy hokeje. 
n Když už jsme u hokeje, nedávno jsem 
narazil při toulkami historií na jméno Martin 
Strnad, znal jste jej?
Ano, to byl můj učitel, posléze trenér a na
konec i přítel. Jedná se sice jen o shodu 
jmen, ale znal jsem jej opravdu velmi 
dobře. Právě on mne přesvědčil, abych 
mu pomohl a jako mladý učitel začal též 
trénovat hokejovou mládež.
n Vaší škole ale nejde jen o hokej. Při 
procházce kolem si nelze nevšimnout pro-
storného areálu i pro jiné sportovní vyžití. 
Můžete o roli vaší školy pohovořit trochu 
konkrétněji?
Přesně tak, máme více sportovních aktivit. 
Vlastní bazén nás předurčuje k tomu, 
abychom děti učili pravidelně plavání, 
máme plavecké skupiny, naši žáci dosáhli 
významných úspěchů například v atletice, 
ve florbale, v hokejbale se stali dvakrát 
mistry republiky. A jelikož víme, že ne 

každý je pro sport předurčen, věnujeme 
se poctivě i jazykům a informatice. Sport, 
jazyky a informatika, to jsou takové tři 
hlavní profilace naší výchovně vzdělávací 
práce. Na škole máme i pěvecký sbor, 
neponecháváme stranou ani kulturu. Jde
me zároveň s dobou a zapojujeme se do 
různých projektů Evropské Unie. Máme 
například školního psychologa, pracujícího 
na plný úvazek. Jsme jen jednou z pěti zá
kladních škol v Brně, které se tento projekt 
podařilo získat. Také jsme pilotní školou 
projektu EUDap, který ověřuje účinnost 
školního preventivního programu. 
n Vaše škola oslavila v loňském roce vý-
znamné jubileum. 
Ano, slavili jsme třicáté výročí. Při té příle
žitosti byla také oceněna naše práce, byli 
jsme i pozváni na radnici, osobně jsem 
dokonce dostal na návrh ÚMČ ocenění 
pedagog roku.
n Městskou část Starý Lískovec tedy repre-
zentujete více než důstojně. Jak hodnotíte 
vzájemnou spolupráci na bázi škola – vedení 
městské části?
Nelze ji zhodnotit jinak než kladně. Měst
ská část je naším zřizovatelem, jedná se 
o korektní spolupráci, kdy v rámci právní 
subjektivity máme pro vlastní pedagogic
kou práci patřičnou autonomii, zatímco 
po finanční stránce provoz školy pro nás 
zabezpečuje obec. Neseme samozřejmě 
větší zodpovědnost, ale dá se říci, že se 
jedná o stav, který umožňuje práci dle 

našich představ ve prospěch dětí.
n Nedávno tu proběhl Den radnice a v jeho 
rámci se odehrál závod v inline bruslení, 
byl jste se osobně podívat?
Vzhledem k tomu, že tam závodili i naši 
žáci, tak ano. Dokonce jsme jí i v rámci 
školy propagovali. Řekl bych, že se akce 
povedla a doufám, že budou realizová
ny i další ročníky. Určitě jsou ale takové 
podniky hodně prospěšné a pokud je to 
jen trochu možné a jsou zaměřeny pro 
děti, tak se účastním velmi rád. A vítám 
všechny akce pro děti,
i nesportovní. 
n Zbývá vám při vaší práci čas na nějaké 
koníčky?
Pravdou je, že hlavně na podzim a v zimě, 
kdy se hraje hokej, toho volného času 
moc není. Na jaře a v létě si rád odpočinu 
při práci na zahrádce. Ne že bych ji měl 
nějak vzorovou (úsměv). Rád jezdím na 
kole, k tomu tíhnu neustále, momentálně 
je to pro mne ideální pohyb. Ke sportu 
mám samozřejmě kladný vztah neustále, 
to se lety nemění, sportuji ale jen do té 
míry, co věk dovolí (úsměv), nějaké to 
plavání, lyžování.
n Oproti vaší škole jste významné jubileum 
oslavil teprve nedávno.
Ano, začátkem září mi bylo šedesát let 
(úsměv).
n Připojujeme se tedy ke gratulantům a pře-
jeme hodně zdraví do dalších let.

Martin Lísal

Hodinu před polednem měli závodit brus
laři kategorie Mládež „A“, daly se tedy 
 očekávat již rychlejší časy. Závodníků bylo 
o něco méně, šest mládenců doplňovaly 
dvě slečny. S okruhem se bruslaři popaso
vali opět beze ztrát na životech i majetku 
města, což slouží ke cti jim i pořadatelů. 
Jako první prolétl cílem v čase 2:45 Michal 
Korbička, kterého o sedm vteřin později 
následoval Tomáš Korec. Bronz pro sebe 
urval Petr Polák. Z dvojice dívek byla lepší 
Daniela Jarošová, o pouhé dvě vteřiny 
druhá skončila Lucie Šedajová. 
Přestávky mezi závody vyplňovaly již 
zmíněné soutěže na pódiu, s rozmanitým 
průběhem, ale vždy stejným výsledkem – 
plným břichem sladkostí, kterých se dalo 
vyhrát opravdu spoustu. Trochou kultury 
nás obohatilo známé duo Vladan Krásný 
– Simona Křížová, které zahrálo během 
celého dne s velkým aplausem řadu písní, 

k prvně jmenovanému se připojil i vítěz 
lískovecké Superstar a pátý závodník 
v kategorii „Mládež A“ Tomáš Karas. 
Návštěvníci mohli zahnat hlad i žízeň, 
pokochat se historickými relikviemi či 
například sledovat při práci středověkého 
kováře. Navození atmosféry středověku 
bylo důležité – v rámci dne totiž měla 
vystoupit i šermířská skupina .
Ještě před tím ale odjeli svůj závod senioři. 
Těch se nakonec sešlo devět, z tohoto 
počtu bylo sedm mužů a dvě ženy. Pro tuto 
kategorii již byly nebezpečné jiné nástrahy 
než ostré zatáčky či nerovný povrch – 
několik restauračních zařízení podél trasy 
cesty. Zvítězil ale sportovní duch a všichni 
nakonec projeli cílem ve slušném čase, byť 
u jednoho z poslední trojice se spíše než 
o projetí dá mluvit o propadnutí cílovou 

páskou. Vítězem se nakonec po lítém boji 
stal Filip Burjanek s časem 2:37, o pouhou 
vteřinu za ním zaostal Jakub Herzan, čas 
2:48 stačil na bronz pro Tomáše Gabrhela. 
I dvojice žen dojela takřka v totožném čase, 
první nakonec skončila Monika Žďárková, 
druhá Iva Dřímalová. 
Pauzu mezi tímto závodem a zlatým hřebem 
programu – souboji osobností – vyplnila 
právě zmíněná skupina historického šermu. 
Ta předvedla číslo s názvem „Osudový omyl 
rytíře Smila“. Představení plné soubojů 
a náhlých zvratů zaujalo všechny přítomné, 
zejména pak chlapce, neboť někteří z nich 
dostali možnost se též zapojit s mečem 
v ruce do lítých bojů. Zvláště jeden mladý 
bojovník vzal svou roli velmi vážně a svého 
protivníka poslal nekompromisně k zemi 
hned v úvodu souboje. 

Na startu osobností se sešli zástupci spon
zorů, spolu s nimi ale oblékl brusle napří
klad dlouholetý fotbalový funkcionář a mistr 
republiky Karel Jarůšek a spousta dalších. 
Závod probíhal ve volném duchu, s úměrem 
k věku zúčastněných, naplno zde platilo 
coubertinovské „Není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se“. Po projetí cílem následovalo 
ještě druhé představení šermířské skupiny, 
neméně podařené než to první. A pak již 
bylo na řadě vyhlášení vítězů a předání 
hodnotných cen. Kdo na konci celé akce 
viděl rozzářené dětské obličeje, měl jas
no – první ročník této akce se rozhodně 
vydařil. Počasí přálo, pilní pořadatelé se 
postarali o zdárný průběh závodů, soutěžící 
bojovali fér, nikdo se nezranil, co více si 
přát? Věřme tedy spolu s organizátory, že 
ročník druhý bude ještě úspěšnější než 
tento, a že do té doby bude k vidění ještě 
spousta podobných akcí, které zpříjemní 
ubíjející běh všedních dní.

Martin Líska

dokončení ze str. 1

na začátku letošního školního roku 
vyrazili žáci sedmých tříd poprvé na 
nový typ akce. Jednalo se o geo-
grafickou terénní exkurzi do Je-
dovnic, jejímž cílem bylo procvičit 
a použít poznatky získané ve škole 
v praxi, v přírodě. Po řadě úkolů 
na práci s mapou byl vyvrcholením 
skutečný, profesionálně připrave-
ný orientační běh. Pro nalezení 
stanovišť ve vymezeném prostoru 

tak musel každý žák mapě a terénu 
opravdu porozumět. Přes občasné 
bloudění nakonec každá dvojice 
našla všechna stanoviště.
Dalším cílem programu bylo prak-
tické seznámení žáků s krasovými 
jevy (Macocha, Punkevní jeskyně, 
Rudické propadání) a posílení vzta-
hů a celkové atmosféry v třídním 
kolektivu pomocí her a dalších adap-
tačních prvků pod vedením školní 

psycholožky. exkurze byla připra-
vena s využitím studijních materiálů 
a pomůcek k orientačnímu běhu 
od Pedagogické fakulty MU, za 
které patří poděkování Doc. e. Hof-
mannovi. i když byl program někdy 
namáhavý, věříme, že se žákům líbil 
a těšíme se za rok na výjezd příštích 
sedmých tříd.

Mgr. Petr Urbánek
zástupce ředitele

„sedmáci“ z labské na geografické terénní exkurzi

první starolískovecký 
„Den radnice“ se vydařil
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Poděkování patří dětem, vedení a p. učitelkám z MŠ Bosonožská 
a z MŠ Kosmonautů za nádherné pásmo říkadel, básniček a pís-
niček, kterými potěšily naše spoluobčany – jubilanty.
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každý rok člověk slaví jeden den, kdy si zavzpo-
míná se zájmem na předchozí léta, na zážitky, 
které prožil, na zkušenosti, které získal 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 městské 
části máme.
Dovolte nám, popřát k významnému jubileu, 
kterého se ve 3. čtvrtletí roku 2009 dožili tito 
občané starého lískovce:

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

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

naši Jubilanti

Adámková Ludmila 
Bartoněk Jan 
Bartošková Věra 
Berka Jan 
Bočková Jiřinka 
Böhm Vladimír 
Böhmová Helena 
Bratrů Libuše 
Buriánková Marie 
Bušovová Irena 
Cenková Emílie 
Cvrček Oldřich 
Čáslavová Marie 
Dohnalová Jarmila 
Ďurovičová Ludmila 
Dvořák Petr 
Dvořáková Marie 
Fialová Božena 
Fišerová Anna 
Flodrová Hildegarda 
Fusková Jindřiška 
Halířová Regina 
Hasalová Marta 
Hemzová Jana 
Heringová Zdeňka 
Hloušková Marie 
Homolová Marie 
Ježová Marie 

Jirdová Marie 
Julínková Jaroslava 
Kalas Miloslav 
Karpíšek Zdeněk 
Kittnerová Marie 
Klenová Věra 
Kočí Alena 
Komersová Blanka 
Konečná Helena 
Koppera Roman 
Kořístková Noemi 
Kotulan Leopold 
Kovaříková Emilie 
Krnáčová Lubomíra 
Krupica Emil 
Lattenbergová Alena 
Lehoťanová Květoslava 
Luptáková Mária 
Macháčková Jarmila 
Makovička Miloslav 
Marková Oldřiška 
Mrajcová Mária 
Mrázová Marie 
Načasová Marie 
Navrátil František 
Novák Jiří 
Otradovcová Věra 
Papežík Miloň 

Paulíček Miloslav 
Pazourek Stanislav 
Plešková Ludmila 
Plívová Libuše 
Plšek Václav 
Pokorný Emil 
Polášková Marie 
Pospíchalová Františka 
Rybníčková Ludmila 
Rybová Helena 
Ryšánková Božena 
Sebera Petr 
Sedláčková Milada 
Slupecký Stanislav 
Srncová Ludmila 
Stojanová Ludmila 
Ströerová Ludmila 
Sysrová Amália 
Šauerová Květoslava 
Škubalová Milada 
Španiel Vlastimil 
Štancl Vladimír 
Telecký Jaroslav 
Váradyová Jindřiška 
Vavrušová Anna 
Zadražilová Milada 
Zdeňková Helena 
Žák Jan

Informační okénko pro seniory

vážení spoluobčané, 
v posledních několika týdnech se objevily případy podvodného vylákání 
osobních údajů a finanční hotovosti cizími lidmi. ve většině případů takto 
podvedených a okradených lidí se jednalo o starší důvěřivé občany, v dů-
chodovém věku, u kterých je velká pravděpodobnost uschované finanční 
hotovosti přímo v bytě či domě. Je důležité připomenout základní pravidla 
při komunikaci s cizími lidmi. 
– nikdy neotevírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
– nedůvěřujte neznámým lidem. i pokud vypadají sympaticky, nemusí 

mít dobré úmysly. 
– Pokud vás cizí člověk oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás 

zná. Mohl si vaše jméno přečíst na štítku dveří.
– nikoho cizího nepouštějte do svého bytu.
– navštíví-li vás neznámý člověk, který se představí jako opravář, pra-

covník úřadu či jiných služeb, a o jehož návštěvě jste předem nebyli 
informováni, nechte si předložit jeho průkaz, popř. zavolejte na daný 
úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. 

– Pokud se cítíte nejistí, když čekáte někoho cizího např. opraváře, po-
žádejte svou rodinu, známé nebo sousedy, zda by s vámi setrvali po 
dobu trvání jeho návštěvy. 

– se sousedy udržujte dobré vztahy, požádejte je o tel. číslo, protože 
v případě potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší.

– nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí 
zdánlivě levné zboží.

– Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce, do sklepa 
nebo s odpadky. 

– nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy podo-
mním prodejcům s vidinou levné a výhodné koupě.

Policie České republiky

Vás srdečně zve

– na vyprávění cestovatelky kateřiny novákové s promítáním „Moje 
cesta do afriky“ (Mt. kenya, Ruwenzory, Zanzibar, národní parky 
a horské gorily) – úterý 3. listopadu 2009 v 17.00 hod.

 
– na setkání s evou Dobšíkovou a její knihou „naše doba a my v ní“, 

ve které zachycuje životní osudy a společnost od 2. sv. války až po 
současnost – úterý 10. listopadu 2009 v 10.00 hod.

 – na výstavu „to nejlepší z ilustrace 2008“ Díla ilustrátorů nominova-
ných  na cenu Zlatá stuha  2008 a členů klubu ilustrátorů dětské 
knihy – 14.–29. 10., 9.–30. 11. 2009

kJm brno – pobočka kurská 1

jubilanti  
3. čtvrtletí 2009

jubilanti  
2. čtvrtletí 2009

jubilanti v Domově 
pro seniory Miku
láškovo náměstí
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v podvečer 3. října letošního roku 
ožila místní sokolovna hudbou a tan-
cem při oslavách starolískoveckého 
vinobraní, které pořádáme k výročí 
posvěcení kostela sv. Jana nepo-
muckého ve starém lískovci
Po slavnostním zahájení a prvních 
taktech cimbálové muziky „slovác-
kého krúžku“ a mladé slovácké 
dechovky ze vnorov navštívil své 
„poddané“ z  lískovce král Jan lu-
cemburský i s manželkou eliškou. 
král Jan okoštoval rodící se morav-
ský mok, aby mohl pochválit své 
poddané za poctivou práci. víno mu 
však nechutnalo a tak chtěl viníka 
potrestat. ale protože je král moud-
rý, netrvalo mu to ani příliš dlouho 
a bystře poznal, že nepije víno, ale 
burčák a „viník“ unikl katovi.
očekávané společné vystoupení 16 
krojovaných párů dětí z tanečního 
kroužku a chasy, včetně nejmladší-
ho tanečního páru Štěpánka Šťast-
níka (4 roky) a terezky Plškové, za-
čalo před zcela zaplněným sálem. 
naši tanečníci zatančili „Moravskou 
besedu“ s velkou radostí a nadše-
ním a odměnou jim byl bouřlivý 
potlesk všech návštěvníků. 

tradiční soutěž v natahování vína 
koštýřem o láhev šampaňského 
proběhla v kategorii mužů a žen. 
o půlnoci byla rozdělena bohatá 
tombola a pak už se pokračovalo 
v tanci a zpěvu až do časných ran-
ních hodin. v neděli 4. října byla 
sloužena slavnostní mše v kostele 
sv. Jana nepomuckého za účasti 
krojovaných dětí a chasy.
Že je starolískovecké vinobraní 
významnou společenskou událos-
tí v naší obci s vysokou kulturní 
úrovní, svědčí také účast několika 
významných osobností – starosty 
MČ vladana krásného, místosta-
rostky MČ květuše Doležalové, 
duchovního otce Pavla opatřila 
a zástupců sDH Petra kouřila a Mi-
chala Pospíšila, či členů folklorních 
souborů Javorník, Zálesí z luhačo-
vic a slováckého krúžku.
Závěrečná slova budou slovy díků. 
Zejména orelské jednotě ze starého 
lískovce, statutárnímu městu Brnu 
a všem sponzorům, a také všem, 
kteří se podíleli na zajištění a přípra-
vě této významné kulturní akce.

Josef Jaňura
Orel Starý Lískovec 

starolískovecké vinobraní 2009

adaptační pobyty žáků ZŠ labská

v průběhu loňského školního roku 
a na počátku letošního zorganizo-
valo školní poradenské pracoviště 
ve spolupráci s třídními učitelkami 
adaptační pobyty žáků.
Jejich hlavním cílem je nastavit po-
zitivní týmové a kreativní prostředí 
v třídním kolektivu, vytvořit přátelské 
vztahy mezi žáky a třídním učitelem, 
působit preventivně proti nežádou-
címu rizikovému chování, zažít sebe 
i ostatní při neobvyklých aktivitách 
v novém, mimoškolním prostředí.
Program je založen na principech 
zážitkové pedagogiky a je sestaven 
třídám na míru. součástí programu 
jsou outdoorové aktivity (dobro-
družné hry v přírodě, lanové ak-
tivity, aktivity na vodě), art aktivity 
(kreativně expresivní, dramatické 

hry atd.) a v neposlední radě hry 
na rozvoj komunikace, spolupráce 
a důvěry
celkově adaptační pobyty absol-
vovalo již 10 tříd a měly velký ohlas 
mezi žáky, učiteli i rodiči. tyto pobyty 
jsou situovány do prostředí Česko-
moravské vysočiny. na jaře počítá-
me s pobyty i pro další třídy.

Mgr. Petra Knapovská
psycholog ZŠ Labská

cvč linka
cvč linka kosmonautů 4, 625 00 brno, 

tel.: 547 223 074, e-mail: linka@luzanky.cz

stále se u nás můžete přihlásit do těchto kroužků:

věk den hodina
Šipky – turistický oddílI. 7–15 let Středa 17.00–19.00 
Výtvarný kroužek 7–11 let Čtvrtek 16.00–17.00 
Keramika – čtvrtek 7–15 let Čtvrtek 17.00–18.00
Keramika – dospělí 15–99 let Čtvrtek 18.00–19.00
Keramika – úterý 7–15 let Úterý 16.00–17.00
Dramaťáček 5–8 let Středa 17.00–18.00 
Tanečky 4–7 let Pondělí 16.00–17.00
Bodystyling 15–50 let Úterý 19.30–20.30
Cvičení s Katkou + Sportovní hry 7–11 let Úterý 17.00–18.00 
Cvičení s míči 12–99 let Úterý 18.00–19.00
Dopolední cvičení s míči  dospělí Pondělí 9.30–10.30
Kalanetika 15–99 let Čtvrtek 19.30–20.30

naše další nabídka:
ŠkolIčka kUlIčka – hlídání dětí od tří let, po–pá 8.00–12.00 hod., 
160,– Kč/dopoledne
 
aDventní vaZba – kurz adventní vazby pro dospělé v pátek 27. 11. 2009 od 
17.00 hodin, cena 240,– Kč, veškerý materiál v ceně, ale můžete si donést i vlastní 
přízdoby, suché plody apod… Vzhledem k zajištění materiálu je nutné se předem přihlásit 
na horackova@luzanky.cz

Otevírá se nová
DílnIčka… malá dílna pro velké i malé…
PO 19. 10 Šperky technikou nepravého smaltu – náušnice, přívěsky, náramky (1h) 
PO 26. 10. rUčně čerpaný papír – výroba originálních archů z papíroviny, 
vkládání přírodnin do papíru, použití ručně čerpaného papíru k výrobě jmenovek na 
dárky, novoročenek apod. (2 h)
PO 2. 11. koŠík, oŠatka (2–3 h) – pletení z pedigu i pro začátečníky,možnost 
na místě si dokoupit pevné dno 
PO 9. 11. pŘIJel k nám bílý kŮŇ – zdobení stáda perníkových koní (1 h)
PO 16. 11. Dekorační papír – výroba originálních květinových průsvitných 
papírů, různě dekorovaný papír k polepování krabic, balení dárků… (1,5 h) 
PO 23. 11. mýDla nejen s bylinkami (1 h)
PO 30. 11. krabIčky na věcIčky – tvoření krabiček a dárkových obalů z lepenky 
a originálních papírů z naší dílny (1h)
PO 7. 12. malované sklo – proměna kořenek, zavařovaček, sklenic a misek 
v neopakovatelné originály. Sklo si donesete, vše ostatní k dispozici (1 h)

Pokud není uvedeno jinak, všechny dílny začínají v 17.00 
Cena pro děti 60,– Kč; pro dospělé 120,– Kč; košíkářské dílny pro děti 120,–; pro 
dospělé 240,–. Předškoláci pouze v doprovodu dospělého.
Na všechny kurzy se, prosím, předem hlaste na sitarcikova@luzanky.cz
Při závazném přihlášení na jednotlivé kurzy do 20. 10. 2009 mají žáci základních škol 
a středoškoláci v roce 2009 vstup zdarma. Kurzy se uskuteční při minimálním počtu 
pěti přihlášených účastníků.
Naše další akce, dílny, tábory najdete na www.luzanky.cz
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Již pátým rokem se schází klienti 
a zaměstnanci Domova pro senio-
ry na Mikuláškově náměstí k malé 
vzpomínkové slavnosti u lipky v za-
hradě domova. ta byla zakoupena 
z finančního daru jednoho z klientů 
a slavnostně vysazena u příležitosti 
oslavy Dne české státnosti 29. září 
2004. Myšlenka na rozšíření oslav 
o vzpomínku na zemřelé klienty 
pochází od prvních obyvatel domo-
va. Záměrem tohoto symbolického 
gesta je vyjádření piety těm senio-
rům, kteří nás navždy opustili a pro 
něž se tento domov stal posledním 
pozemským domovem.
letošní pietní akci zahájila a slo-
vem provázela ředitelka domova 
RnDr. Helena valkounová, program 
citlivě doplnila slavnostní hudba, 
klientky domova zazpívaly a zazněly 
i oslavné verše opěvující symbol 
české statnosti – lípu. Byl vzpome-
nut význam osobnosti sv. václava 
pro vývoj českých dějin a vyzdvižen 
pojem vlastenectví. Pozvání na slav-
ností akci přijal i starolískovecký farář 
Mgr. opatřil, který obrátil pozornost 

přítomných i k první návštěvě papeže 
Benedikta Xvi. v České republice. 
Závěrem byla položena k pomníčku 
pod lipkou kytice, zazněla Hymna 
domova, spolu s panem farářem 
se přítomní pomodlili za zemřelé 
a všichni věnovali tichou vzpomínku 
těm, kteří prošli našim domovem 
a zanechali svou přítomností hřejivý 
otisk v našich duších.

pietní akt v Domově pro 
seniory na mikuláškově náměstí 

Z činnosti kD – starého lískovce
naše škola zahájila nový školní rok 
prací v 21 třídách se 490 dětmi 
a 4 odděleními školní družiny se 
120 dětmi. Práce dle školního 
vzdělávacího programu pokročila 
již do 3. a 8. ročníku.
o prázdninách proběhla na škole 
běžná údržba, malování části školy, 
podlahářské a elektrikářské práce, 
oprava části schodiště v átriu, opra-
va bazénu a ve spolupráci s Fss 
MU byla vybudována 3. počítačo-
vá učebna. Z vUt Brno se nám 
podařilo získat zdarma vybavení 
tříd školním nábytkem, obdobně 
z České spořitelny vybavení kance-
láří a kabinetů. co hlavního škola 
v novém školním roce nabízí na 
rozdíl od jiných škol?
Je to:
• výuka angličtiny od 1. ročníku, 

němčiny od 7. ročníku
• specializovaná výuka Čj pro 

žáky s poruchami učení od 
3. ročníku

• logopedie od 1. ročníku
• výuka plavání 1.–9. ročníku 
• výuka bruslení a ledního hokeje 

1.–4. ročníku
• individuální integrace

• zájmová činnost ve 30 krouž-
cích

• třídy s rozšířenou výukou lední-
ho hokeje v 5. až 9. ročníku

• školní informační centrum s kni-
hovnou

• školní poradenské pracoviště 
(psycholog, metodik prevence, 
výchovný poradce pro volbu 
povolání)

modernizace výuky pomocí ict, 
včetně interaktivních tabulí
Mimo vlastní výchovně vzdělávací 
práce bychom chtěli za podpory 
našeho zřizovatele, tj. MČ starý 
lískovec provést v dalších letech 
postupně opravy střech školy, za-
teplení budovy včetně dokončení 
výměny oken a vstupů, opravu za-
tékání z átria, výměnu osvětlení, 
výměnu sociálního zařízení atd.
tak jako v minulém školním roce by-
chom chtěli veřejnost průběžně in-
formovat o veškerém dění i o akcích 
školy pro žáky jak prostřednictvím 
tohoto Zpravodaje, či na webových 
stránkách www.zslabska.cz

Lubomír Strnad
ředitel školy

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec na svém 
XIV. zasedání 17. září 2009 projednalo
(výpis usnesení):
– schválilo úpravu OZV o zákazu poží

vání alkoholu na veřejných prostran
stvích za účelem zabezpečení míst
ních záležitostí veřejného pořádku

– schválilo OZV, kterou se mění a dopl
ňuje Statut města Brna

– souhlasila s tím, že pozemky p.č.KN 
455/1, 455/2, 456, 461/1, 514, 588 
budou dotčeny stavbou Kroupova, 
Klobásova, Máchalova – rekonstruk
ce plynovodu a přípojek

– schválila uzavření dohody při realizaci 
památníku protikomunistického odbo
je a obětem komunistické zvůle v MČ 
Bohunice a schválila částku ve výši 
25 000,– Kč

– přijala zřizovací listiny příspěvkových 
organizací

– schválila rozpočtové opatření č. 33 – 
dorovnání rozpočtové položky platba 
daní a poplatků z hlavní činnosti

– schválila rozpočtový výhled na obdo
bí 2011–2019

– vzala na vědomí Stanovisko spo
lečnosti TOP AUDITING ke kontrolní 
zprávě z provedené kontroly Odborem 
interního auditu a kontroly MMB – 
dodržování právních předpisů při 
hospodaření s finančními prostředky, 
zejména se zaměřením na zadávání 
veřejných zakázek

– neschválila prominutí poplatků z pro
dlení

– nesouhlasilo se sepsáním splátkové
ho kalendáře s bývalým nájemcem 
bytu č. 3, ul. Labská č. o. 5

– revokovala své usnesení 1/XIII a sou
hlasila se sepsáním splátkového ka
lendáře s bývalým nájemcem bytu č. 
12, ul. Labská č.o.21

– vzalo na vědomí Zprávu Finančního 
výboru za období od 189.6.2009 do 
17. 9. 2009

– schválilo rozpočtové opatření č. 38 
– přesuny finančních prostředků, dět
ská hřiště

– souhlasilo s návrhem OZV, kterou se 
vydává Statut města Brna

Informace z usnesení 85. schůze Rady MČ Brno-
Starý Lískovec ze dne 18. 9. 2009
– schválila TEZ Rekonstrukce ZŠ Lab

ská 27 a souhlasila s podáním žá
dosti o přidělení státní dotace formou 
ISPROFIN na akci 

Informace z usnesení 86. schůze Rady MČ Brno-
Starý Lískovec ze dne 23. 9. 2009
– schválilo Dodatek č. 1 – Dopravní 

hřiště Dunajská
– schválilo rozpočtové opatření č. 39 – 

navýšení finančních prostředků na 
dětské dopravní hřiště

– schválilo rozpočtové opatření č. 40 
a 41 – přesuny finančních prostředků

– schválilo firmu REMOPA s.r.o jako nej
výhodnější na akci „Stavební úpravy 
ZŠ Bosonožská 9“

Informace z usnesení 87. schůze Rady MČ Brno-
Starý Lískovec ze dne 30. 9. 2009
– schválila přechody nájemního práva
– schválila výměny bytů
– souhlasila s Dohodami o zániku náj

mu k bytům

– vzala na vědomí způsob pronájmu bytů
– vzala na vědomí zrušení Dohody o vý

měně bytů
– souhlasila s podnájmem části bytu
– schválila společný nájem bytu č. 15, 

ul. Labská č. o. 13
– schválila pronájem bytů předem opra

vených – byt č. 2, ul. Kyjevská č. o. 1; 
byt č. 26, ul. Labská č. o. 1; byt č. 3, 
ul. Vltavská č. o. 21

– schválila změnu nájemců nebytových 
prostor na ul. Vltavská, č. o. 2

– schválila SOD na plnění „Dodávka 
prací a služeb – provádění vyklizo
vacích prací, deratizace, dezinfekce 
a desinsekce“ se Zdeněkem Kheilem

– souhlasila se skácením dřevin na po
zemcích veřejné zeleně

– souhlasila s uhrazením škodní událos
ti – úraz při zimní údržbě

– schválila smlouvu na dodání a výsadbu 
dřevin ve veřejné zeleni Krymská 1–3

– schválila Kupní smlouvu na prodej 
zahradních laviček

– schválila navýšení příspěvku na pro
voz ZŠ Labská 27

– souhlasila s uzavřením smlouvy o náj
mu alikvotní části pozemku garážové
ho dvora na p. č. 2707, lokalita Kyjev
ská

– doporučila ZMČ souhlasit s převodem 
pozemků p. č. 463/5, 463/6,463/15, 
463/14 z vlastnictví ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetko
vých do vlastnictví SmB

– souhlasila s ukončením smlouvy o ná
jmu pozemku p. č. KN 268/1 a 287/1 
a s uzavřením smlouvy s novým ná
jemcem

Zprávy z radnice – schválila Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor – Mikuláškovo nám. č. o. 2

– souhlasila s opravou stávajícího pro
šlapu – Karpatská č. o. 3 na náklady 
Společenství vlastníků jednotek Kar
patská 3

– schválila rozpočtové opatření č. 42 – 
investiční transfere ze státního roz
počtu

– schválila Zásady vztahu orgánů MČ k jí 
zřízeným příspěvkovým organizacím

– schválila podání návrhu na vydání 
platebního rozkazu

– schválila Darovací smlouvy – Ovoc
nářské družstvo, Delika H+H

Informace z usnesení 88. schůze Rady MČ Brno-
Starý Lískovec ze dne 2. 10. 2009
– schválila smlouvy o reklamní činnosti, 

jejichž předmětem je prezentace ob
chodní činnosti zájemce na akci „Den 
radnice“

– schválila Darovací smlouvy na „Den 
radnice“

– souhlasila s návrhem aktualizace Stra
tegie bydlení města Brna

– schválila rozpočtové opatření č. 43 – 
Den radnice

Informace z usnesení 89. schůze Rady MČ Brno-
Starý Lískovec ze dne 6. 10. 2009
– schválila zimní pro zajištění zimní 

údržby chodníků, u kterých přechází 
odpovědnost na vlastníka těchto ko
munikací dle zákona 97/2009 Sb., 
o pozemních komunikacích oslovení 
firem k provedení cenové nabídky na 
tuto údržbu

– schválila rozpočtové opatření č. 44 – 
navýšení kapitálových údajů pro škol
ství
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mezinárodní tábor ficep 2009

Inzerce

na mezinárodní tábor Ficep, který 
se letos konal v rakouském Melku, 
jsme se začali připravovat již v pá-
tek 31.7. 2009 v Brně na ústředí 
orla, kde s nás sešlo celkem 9 lidí 
a z toho 2 vedoucí. večer jsme po-
večeřeli v místní restauraci a poté 
jsme šli zpět na ústředí, kde jsme 
se začali seznamovat. Hned v so-
botu ráno jsme ještě koupili jídlo 
a hurá na cestu. Z Brna jsme vyjeli 
dvěma auty v 10hodin. cesta byla 
zdlouhavá, ale uteklo to rychle. ve 
13hodin jsme byli na místě v Melku. 
Začala prohlídka místního kláštera, 
kde jsme taky byli ubytováni. na 
táboře bylo celkem 5 států: Čes-
ko,německo.Rakousko. Švýcarsko 
a Francie. k večeru jsme šli na 
večeři. První jídlo byly špagety. 
Po večeři jsme se odebrali zpět do 
kláštera, kde následoval večerní 
program. Úvodní ceremoniál začal 
skvěle a poté se představily země. 

všichni pečlivě poslouchali, co 
nám říkají vedoucí. Po úvodním 
ceremoniálu jsme byli rozděleni do 
skupinek. každá skupinka si muse-
la vybrat ze 14 sportů. Mezi sporty 
byly i: softball, šerm, trampolína 
atd. Bylo si z čeho vybrat. každý 
jednotlivec si vždy odpoledne vy-
bral sport, na který ten den půjde. 
Dopoledne byly sporty ve skupin-
ce,ale odpoledne samostatné. 
večerka byla ve 23:00 a budíček 
v 7:30. Po budíčku se každá země 
musela dostat na snídani, která byla 
od 8 hodin. Po snídani jsem šli do 
svých skupinek a vydali se na sport. 
tento tábor se mi velice líbil a jsem 
rád, že jsme se naučil různé sporty, 
které jsem dosud neuměl. Děkuji 
naším vedoucím aničce Brabcové 
a Josefu Holomkovi. 

Petr Novotný 
Orel Starý Lískovec

snaDný a rychlý DeZert
Jablečný pUDInk se  

sněhovoU čepIcí

Ingredience: 
1 kg jablek, oloupaných a po-
krájených na kostky; 8 lžic kru-
picového cukru; 2–3 hřebíčky; 
2 lžíce citronové šťávy; 2 balíčky 
vanilkového pudinku v prášku; 
400 ml studeného mléka; 3 va-
ječné bílky + lžíce krupicového 
cukru + lžička citronové šťávy

Jak dlouho?
– Doba přípravy: 25 minut
– vaření: 10 minut
– Pečení 15 minut při 160 °c
– Počet porcí: 6

příprava jídla: 
jablka zalijte 200 ml vody, oslaď-
te, přidejte hřebíčky a citrono-
vou šťávu a přiveďte k varu. vař-
te pět minut (podle druhu jablek) 
až je hmota jemná. Pak vyjměte 
hřebíček. Pudink rozmíchejte 
v 400 ml studeného mléka a vlij-
te do jablečné směsi a povařte 
2 minuty. Předehřejte troubu na 
160°c. 
ohnivzdorné hrníčky naplňte 
připravenou hmotou. Ušlehejte 
sníh ze tří bílků, zašlehejte lžíci 
cukru a lžičku citronové šťávy. 
na jablka navršte sněhovou 
čepici a pečte 15 minut, dokud 
sníh nezíská zlatou barvu.

Gourmet

	hledáme uklízečku cca 1–2 dny v týdnu, nebo odpoledne, dle domlu-
vy, pracoviště Jihlavská 34a, Brno 80 kč/hod. tel.: 731 064 239

	nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků více na www.
pclekce.wz.cz, Jan Ryšávka, tel.: 604 535 647, pclekce@centrum.cz

Diagnostické centrum v brně 
nabízí novou metodu komplexního vyšetření a stanovení dia-
gnózy na nejmodernějším biorezonančním přístroji l.I.f.e. 

tímto vyšetřením lze prokázat chorobnou nerovnováhu energie  
a zároveň léčit takovými frekvencemi, které tlumí rezonance choroby.

Pokud se chcete se dozvědět důležité informace o vašem zdraví, 
volejte 725 789 162 nebo navštivte naše stránky: www lifesystem.cz

stanovíme charakter a závažnost vašich onemocnění: 
cukrovky, oběhového, nervového a lymfatického systému,  

osteoporózy, zatížení organizmu toxiny, plísněmi a alergeny.

objednat se můžete na telefonu: 725 789 162.

nejdůležitějším dnem letošní se-
zóny se pro oba hasičské sbory 
starého lískovce stala sobota 
15. září, kdy družstvo žen sDH 
starý lískovec a družstvo mužů 
sDH starý lískovec sport repre-
zentovalo okres Brno-město na 
krajských závodech v požárním 
sportu v Břeclavi.
Závody se konaly v areálu spor-
tovního stadionu lokomotiva a od 
rána tento den provázelo nádherné 
slunečné počasí.
Po slavnostním nástupu, kterého se 
zúčastnil i hejtman Jihomoravského 

kraje pan Michal Hašek, se zača-
lo bojovat o postup na Mistrovství 
republiky v požárním sportu. Boje 
se odehrávaly ve třech disciplí-
nách – požární útok, běh 100 m 
překážek, štafeta 4×100 m. obě 
družstva starého lískovce měla ve 
svých kategoriích shodné startovní 
číslo 4. kategorie mužů začala měřit 
síly v disciplíně jednotlivců – běh 
na 100 m překážek, po sečtení 
časů jednotlivých závodníků se 
kluci umístili na 3. místě. součas-
ně probíhal v kategorii žen požární 
útok, na start jsme se postavily 

krajské závody požárního sportu

Redakce by se chtěla touto cestou omluvit SDH Starý Lískovec a SDH 
Starý Lískovec – sport za chybu, díky které se následující článek ne-
dostal do minulého vydání Starolískoveckého zpravodaje.
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klidnější, jak kdykoliv předtím a při 
provedení útoku to bylo znát – pře-
konaly jsme náš dosavadní rekord 
na nástřikové terče a v královské 
disciplíně požárního sportu jsme 
se umístily na 2. místě. Poté jsme 
se prohodili a sedm závodnic šlo 
bojovat na disciplínu jednotlivců, 
kde jsme nakonec obsadily 6.místo. 
největšími favority v požárním útoku 
bylo družstvo mužů ze starého lís-
kovce, které se pravidelně umísťuje 
v této disciplíně na prvních místech. 
Bohužel, ne vždy se daří, tak jak si 
člověk představuje a kluci obsadili 
místo 3. Po poledni začala poslední 
disciplína sobotního závodu, a to 
štafeta 4×100 m s překážkami – 
štafeta se běhala ve dvou drahách 
atletického oválu a jelikož se na 
start zároveň postavila štafeta žen 
i štafeta můžu, tak při čtvrtém startu 
běžely družstva starého lískovce 
společně.
Po odběhnutí všech štafet, do-
šlo k vyhlášení celkových výsled-
ků. Mezi všemi zástupci okresů 
Jihomoravského kraje dokázalo 
družstvo žen vybojovat 5. místo 
a družstvo mužů obsadilo krásné 
2. místo. 
tímto bych všem závodníkům, 
trenérům, ale i fanouškům velice 
ráda poděkovala za jejich sportovní 
výkony , kterými zdárně reprezento-
vali náš okres a samozřejmě i naši 
městskou část.

Lenka Brücknerová 


